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Croeso
Mae'n bleser gennyf eich croesawu i
raglen Prifysgol Caerdydd o gyrsiau
rhan-amser i
ddysgwyr sy’n
oedolion.
Rydym yn
cynnig
amrywiaeth
eang o bynciau
i'w hastudio ar
wahanol lefelau.
Rydym hefyd yn
cynnig Llwybrau
at Radd sy'n llwybr rhan-amser at
astudiaethau israddedig ym Mhrifysgol
Caerdydd. Felly, p'un a ydych yn
astudio gyda ni er mwyn datblygu’n
bersonol, gwella eich rhagolygon gyrfa
neu wella eich gwybodaeth, gallwch
ddisgwyl cael eich ysgogi a'ch herio ac,
ar y rhan fwyaf o gyrsiau, ennill
credydau tuag at gymhwyster o
Brifysgol Caerdydd.

Dymuniadau gorau,
Dr Zbig Sobiesierski
Cyfarwyddwr, Addysg Barhaus a
Phroffesiynol

Cymwysterau
Dangoswch eich potensial drwy ennill
cymwysterau, gwella sut rydych yn
astudio, gwella eich CV a gwireddu eich
dyheadau personol.

Pa gymwysterau y gallwch eu
hennill gyda ni?
Tystysgrif Addysg Barhaus
Gyda 60 credyd ar Lefel 4 neu Lefel 5 mewn
un maes pwnc
Tystysgrif Addysg Uwch
Gyda 120 credyd ar Lefel 4 neu Lefel 5
Diploma Addysg Uwch
Gyda 120 credyd ar Lefel 5 wedi'u hennill
mewn blociau astudio 60 credyd a ddiffiniwyd
ymlaen llaw (pynciau sydd ar gael ar hyn o
bryd: Cyfrifiadura, Ffrangeg, Almaeneg,
Eidaleg a Sbaeneg)
Cymwysterau iaith rhyngwladol
fel DELF-DALF, DELE, Goethe Zertifikat, CILS,
JLPT a HSK

Astudiwch yn
rhad ac am ddim
Ydych chi erioed wedi bod eisiau astudio yn y
brifysgol, ond heb gael y cyfle?
Os ydych yn ofalwr, wedi gadael gofal, yn
unigolyn ag anabledd, yn derbyn budddaliadau'r Adran Gwaith a Phensiynau, yn
chwilio am swydd ar hyn o bryd neu'n byw
mewn ardal lle nad oes llawer o bobl wedi mynd
i'r brifysgol yn draddodiadol, gallech fod yn
gymwys i allu astudio cwrs yn rhad ac am ddim.
Cewch ragor o wybodaeth ar ein gwefan.
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 Cyfrif cyfrifiadur – Bydd cyfrif

cyfrifiadur yn cael ei greu i chi’n
awtomatig pan fyddwch wedi
cofrestru. Bydd eich manylion
mewngofnodi’n cael eu hanfon i'r
cyfeiriad ebost y gwnaethoch ei roi
adeg cofrestru. O ganlyniad, bydd
gwahanol gymwysiadau a mathau o
feddalwedd ar gael i chi.

Rhesymau dros
astudio gyda ni

 Labordy iaith – Mae gennym labordy

Bydd ein pynciau hynod ddiddorol yn eich herio a'ch
ysbrydoli. Dyma ragflas o'r hyn y byddwch yn ei fwynhau
pan fyddwch yn astudio gydag Addysg Barhaus a
Phroffesiynol.

Dysgu agored,
hamddenol a chynhwysol
Rydym yn annog ac yn croesawu pawb
i astudio gyda ni. Nid oes unrhyw
ofynion mynediad ar gyfer llawer o’n
cyrsiau. Y cyfan sydd ei angen arnoch
yw diddordeb yn y pwnc a pharodrwydd
i’w astudio yng nghwmni myfyrwyr
eraill. Gallwch ddisgwyl trafodaethau
ysgogol a theimlad cryf o gymuned.

Astudio hyblyg a
hygyrch
Mae cyrsiau’n cael eu haddysgu yn
ystod y dydd, gyda'r nos, ar
benwythnosau ac ar-lein i'w gwneud
mor hawdd â phosibl i chi eu gwneud.
Rydym wedi ein lleoli yng nghanol
Caerdydd, ac mae cysylltiadau
trafnidiaeth da ar gael.
Rydym yn falch o drafod gofynion
mynediad penodol a allai fod gennych.
Cysylltwch â'n Cynghorydd Anabledd os
oes gennych bryderon ynghylch
mynediad i’r adeilad neu os oes angen
cymhorthion dysgu arnoch.
Ebostiwch learn@caerdydd.ac.uk

Mae ein llwybrau at radd yn cynnig
llwybr astudio rhan-amser at radd o
Brifysgol Caerdydd (gweler y tu mewn
i’r clawr).

2

Ffôn: 029 2087 0000

 Ystafell gyfrifiaduron – Dyma ystafell

ddosbarth bwrpasol ar gyfer cyrsiau
rhaglennu cyfrifiadurol a datblygu’r
we.

Pan fyddwch wedi cwblhau eich
asesiadau’n llwyddiannus, byddwch yn
ennill credydau tuag at eich
cymhwyster. Mae'r credydau hyn yn
gynllun cenedlaethol, sy'n golygu eu
bod yn cael eu cydnabod gan y rhan
fwyaf o brifysgolion. Mae hyn yn
arbennig o ddefnyddiol i’r rhai sydd am
astudio ar gyfer gradd.

Cymorth astudio
ychwanegol
Bydd eich tiwtor yn eich cefnogi a'ch
annog wrth i chi astudio. Mae gennym
adnoddau ar-lein hefyd i'ch helpu i
gynllunio a gwneud eich asesiadau:
 Y Canllaw Dysgu
 Llawlyfr i Fyfyrwyr

Mae'r adnoddau hyn ar ein gwefan.

Cyfraddau a
gostyngiadau i fyfyrwyr
 Defnydd llawn o gyfleusterau

chwaraeon y Brifysgol am ffi
ostyngol

Llyfrgelloedd a
chyfleusterau

 Aelodaeth Undeb y Myfyrwyr:

Wrth gofrestru i wneud cwrs, rydych yn
dod yn un o fyfyrwyr Prifysgol
Caerdydd, a byddwch yn un o’i
myfyrwyr nes eich bod wedi gorffen
astudio. O ganlyniad, mae llwyth o
adnoddau ar gael i chi:
 Llyfrgelloedd – Gallwch ddefnyddio’r

Ennill credydau a
chymwysterau

iaith digidol a rhyngweithiol sy’n
cael ei ddefnyddio'n helaeth i wella
sgiliau siarad, gwrando a dehongli
ein myfyrwyr.

rhan fwyaf o lyfrgelloedd y Brifysgol.
Bydd llyfrau, papurau newydd,
cylchgronau, cyfnodolion, CDs,
DVDs ac adnodd chwilio’r llyfrgell
ar-lein ar gael i chi. Gallwch
fenthyg hyd at ddeg eitem ar y tro.
Gallwch hefyd gadw lle astudio.

30 credyd neu fwy = aelodaeth
lawn
Llai na 30 credyd = aelodaeth
gysylltiedig
 Gostyngiadau gydag amrywiaeth

eang o gwmnïau ar ôl prynu cerdyn
NUS

Gostyngiadau i staff a
myfyrwyr Prifysgol
Mae staff a myfyrwyr amser llawn
Prifysgol Caerdydd yn gymwys i gael
gostyngiad ar ein cyrsiau rhan-amser
ac yn talu'r ffi ratach.

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Rheoli Cyllid I

Busnes a Rheoli

 Dr Petros Makris
Mae angen i reolwyr a chyflogwyr ar bob
lefel fod yn gymwys ar lefel rheoli ariannol.
Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i helpu
myfyrwyr i ddeall yr agweddau ariannol
sydd eu hangen i reoli'r busnes/adran. Nid
oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol.
Cofrestrwch ymlaen llaw os gwelwch
yn dda.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022

Darlithydd Cydlynol: Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost: JonesSJ15@cardiff.ac.uk

Busnes a Rheoli

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
BAM22A1361A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
BAM22A1361B

Rheoli Cyllid II
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Petros Makris
Mae'r cwrs hwn yn darparu astudiaeth
bellach o ddatganiadau ariannol, cynllunio a
rheoli ariannol, a thechnegau rheoli arian
eraill. Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau
Rheoli Cyllid I, oneu fod â gwybodaeth
flaenorol am gyfrifeg. Cofrestrwch ymlaen
llaw os gwelwch yn dda.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
BAM22A2861A

Sgiliau Rheoli
Hanfodol

Sgiliau Arwain
Hanfodol

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Jemma Cox
Mae'r cwrs cynhwysfawr hwn yn
rhyngweithiol iawn, ac yn rhoi cwmpas
rhagorol o sgiliau, technegau a
gwybodaeth hanfodol ar gyfer llwyddo
fel rheolwr. Mae'r cwrs wedi'i ddylunio ar
gyfer myfyrwyr sydd am fod yn rheolwyr
neu'n oruchwylwyr, ond heb hyfforddiant
ffurfiol ym maes rheoli. Mae'r cwrs hwn
yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol
a Sgiliau Rheoli ymarferol.

 Jemma Cox
Mae'r cwrs cynhwysfawr hwn yn
rhyngweithiol iawn, ac mae'n rhoi
cwmpas rhagorol o sgiliau, technegau a
gwybodaeth hanfodol sydd eu hangen ar
gyfer llwyddo fel arweinydd mewn unrhyw
faes. Addysgir y cwrs hwn drwy
gymysgedd o ddysgu ar-lein a dysgu yn yr
ystafell ddosbarth. Mae'r cwrs hwn yn
cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol a
sgiliau rheoli ymarferol.

 5 o gyfarfodydd bob pythefnos
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022

 5 o gyfarfodydd bob pythefnos
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023

Rheoli prosiect
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

yn ogystal â 10 awr ar-lein

yn ogystal â 10 awr ar-lein
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023

10 Credyd, Lefel 4
BAM22A4924A

Ffôn: 029 2087 0000

10 Credyd, Lefel 4
BAM22A5176A

 Mark Flagg
Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad da i'r
sgiliau sydd eu hangen ar gyfer rheoli
prosiectau'n llwyddiannus. Mae hwn yn faes
astudio a chymhwyso sy'n dod yn fwyfwy
poblogaidd ac mae'n ddefnyddiol ym mhob
agwedd ar reoli bywyd a chyflogaeth. Mae'r
cwrs hwn yn hynod o boblogaidd, felly
dylech gofrestru ymlaen llaw.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
BAM22A5264A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
BAM22A5264B

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Busnes a Rheoli

Llwybrau at Radd
mewn Rheolaeth,
Marchnata a
Chyfrifeg

Llwybr at radd mewn

Rheoli Busnes,
Marchnata a Chyfrifeg

Cymdeithas a’r
Economi
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)

Darlithydd Cydlynol:
Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost:
JonesSJ15@cardiff.ac.uk

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree

 Dr Josephine Smedley
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar y
perthnasoedd rhwng cymdeithas a’r
economi, ac yn cynnig dealltwriaeth
ddamcaniaethol ar y ffyrdd y gall
cymdeithas lywio arferion economaidd
sefydliadau busnes. Bydd myfyrwyr yn
datblygu sgiliau strategol, cyfathrebu ac
entrepreneuraidd y mae modd eu
trosglwyddo i nodau cymunedol grwpiau
bach er mwyn gwella cyd-destunau
economaidd-gymdeithasol lleol.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 21 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
BAM22A5393A

Rheoli: Damcaniaeth a
Thystiolaeth
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
 Dr Josephine Smedley

Rydym yn cynnig llwybr a fydd yn eich galluogi i astudio ar gyfer y
graddau hyn ym Mhrifysgol Caerdydd:
 Rheoli Busnes (N201)
 Marchnata (NN25)
 Cyfrifeg (N400)
Mae’n rhaid bod gennych radd B neu 5/6 mewn TGAU
Mathemateg er mwyn i Ysgol Busnes Caerdydd ystyried eich cais
i astudio ar gyfer gradd.

4

Ffôn: 029 2087 0000

 Jemma Cox
Mae’r modiwl hwn yn dysgu myfyrwyr i
ddeall a gwerthuso’n feirniadol honiadau
damcaniaethwyr rheoli gan ddefnyddio
seiliau tystiolaeth meintiol ac ansoddol.
Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i
ddulliau dehongli, cyflwyno a dadansoddi
data fel eu bod yn gallu darllen, deall a
beirniadu damcaniaethau rheoli sylfaenol.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 11 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
BAM22A5394A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Busnes a Rheoli

Pobl mewn
Sefydliadau
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
 Jemma Cox
Mae'r cwrs yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr i
themâu, cysyniadau a damcaniaethau
allweddol sy'n ymwneud ag astudio rheoli
pobl mewn sefydliadau. Rhoddir sylw
arbennig i sefydliadau fel pwyntiau nodol
rhyngweithio dynol o fewn y byd busnes, gan
ganolbwyntio ar agweddau cymdeithasol a
seicolegol y cysylltiadau hyn. Mae'r modiwl
Pobl mewn Sefydliadau yn fodiwl 20
credyd ar y Llwybr at Reoli Busnes.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 12 Ebrill 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
BAM22A4920A

Eich cyfle i astudio

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Java III

Astudiaethau
Cyfrifiadurol

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)
 Dr Mike Evans
Mae'r pynciau a drafodir yn cynnwys
defnyddio ffeiliau mynediad dilyniannol ac
ar hap, cyflwyniad i edafedd, creu rhaglen
aml-edafedd, cyflwyniad i rwydweithio,
creu rhaglenni rhwydwaith
cleient/gweinydd gan ddefnyddio'r User
Datagram Protocol (UDP) a'r Transmission
Control Protocol (TCP), Remote Method
Invocation (RMI), y gofrestrfa RMI ac, yn
olaf, creu rhaglen gan ddefnyddio RMI.
Bydd yr ymarferion a asesir yn
atgyfnerthu'r gwaith a wneir yn y
darlithoedd.

Darlithydd Cydlynol: Dr Mike Evans
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost: evans@caerdydd.ac.uk

 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 26 Ebrill 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
20 Credyd, Lefel 5
COM22A3339A

PHP1 - Sgriptio PHP ar
gyfer y We
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)

6

 Christopher Maggs
Hanfodion sgriptio PHP mewn amgylchedd
gwe i gynhyrchu tudalennau gwe dynamig.
Mae'r pynciau'n cynnwys rhesymeg
amodol, dilysu ffurflenni, ymdrin â ffeiliau
a thrin ffynonellau data allanol (XML).
Mae'r cwrs hwn yn rhagdybio gwybodaeth
o'r pynciau sy'n cael sylw mewn Datblygu
Gwe gyda HTML a CSS, neu
ddealltwriaeth flaenorol o HTML, ac yn
bwydo'n uniongyrchol i PHP2 - Defnyddio
MySQL gyda PHP ar gyfer y We.

Java I

Java II

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)

 Dr Mike Evans
Cyflwyniad i raglennu JAVA. Mae'r pynciau
a drafodir yn cynnwys cyflwyniad i
ddosbarthiadau a gwrthrychau,
gweithredwyr rhifyddeg, defnyddio dulliau’r
dosbarth mathemateg, gweithredwyr
cymharu a defnyddio datganiadau ‘if’,
defnyddio dolenni ‘while’, ‘do’, a ‘for’, creu
fframiau darlunio syml, mewnbynnu
bysellfwrdd a delio ag eithriadau,
defnyddio dulliau’r dosbarthiadau ‘Llinyn’ a
‘nod’, mewnbynnu ffeiliau testun, paru
patrymau, dulliau cyrchwr a gosodwr,
newidynnau statig a dulliau statig ac, yn
olaf, rhesi (arrays). Cymysgedd o
ddarlithoedd a sesiynau ymarferol.

 Dr Mike Evans
Mae hyn yn adeiladu ar y cysyniadau a
ddysgwyd yn Java I. Mae'r pynciau a
drafodir yn cynnwys trinwyr eithriadau sy'n
defnyddio 'try', 'catch', a blociau, cyflwyniad
i etifeddiaeth, rhyngwynebau,
dosbarthiadau haniaethol a therfynol,
cyflwyniad i ymdrin â digwyddiadau,
rhyngwyneb MouseListener a dosbarth
MouseAdapter, defnyddio rheolwyr
dyluniad FlowLayout, BorderLayout,
GridLayout a GridBagLayout gyda'r Abstract
Windowing Toolkit (AWT) ac ychwanegu
elfennau at y ffrâm graffigol. Mae gwaith
ymarferol yn cynnwys creu apiau gyda
rhyngwyneb defnyddiwr graffigol (GUI).

 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022

 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 25 Ionawr 2023

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

20 Credyd, Lefel 5
COM22A3337A

20 Credyd, Lefel 5
COM22A3338A

Ffôn: 029 2087 0000

 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 22 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
COM22A3599A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

Astudiaethau Cyfrifiadurol
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PHP2 - Defnyddio MySQL
gyda PHP ar gyfer y We
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)
 Christopher Maggs
Hanfodion dylunio cronfa ddata berthynol
drwy ddefnyddio MySQL a'r rhyngwyneb
rhwng y gweinydd mySQL a'r injan sgriptio
PHP. Dysgu sut i ddylunio ac adeiladu
tablau cronfa ddata a'u defnyddio i
gynhyrchu rhaglenni gwefan deinamig.
Mae'r cwrs hwn yn rhagdybio gwybodaeth
o'r pynciau a drafodir yn PHP1 - Sgriptio
PHP ar gyfer y We, neu ddealltwriaeth o
gystrawennau sylfaenol PHP, ac yn arwain
at PHP3 - Datblygu Cymwysiadau Gwe
PHP.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 19 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
COM22A3598A

Rhaglennu C

Rhaglennu C++

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)

 Dr Mike Evans
Cyflwyniad i Raglennu â C. Ymhlith y
pynciau dan sylw mae mathau o ddata,
gweithredwyr rhifyddeg, gweithredwyr
cymhariaeth, defnyddio datganiadau rheoli
amodol ac ailadroddol, fformatio allbwn,
defnyddio swyddogaethau o'r llyfrgell C,
creu swyddogaethau wedi'u diffinio gan
ddefnyddwyr, cyflwyniad i bwyntyddion,
cyflwyniad i araeau, cyrchu araeau drwy
ddefnyddio is-sgriptiau a phwyntyddion,
defnyddio swyddogaethau llyfrgell
mewnbwn/allbwn safonol, defnyddio
ffeiliau testun, defnyddio cyfarwyddebau
cyn-brosesydd C a thrin strwythurau data.
Nid oes angen profiad blaenorol o
raglennu.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
COM22A3340A

 Dr Mike Evans
Cyflwyniad i Raglennu â C++. Ymhlith y
pynciau dan sylw mae gweithredwyr
rhifyddeg, mewnbwn ac allbwn syml,
datganiadau rheoli amodol ac ailadroddol,
fformatio allbwn, creu swyddogaethau
wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr, cyflwyniad i
bwyntyddion, araeau, dosbarthiadau a
gwrthrychau, newidynnau dosbarth, llunwyr
a swyddogaethau, gan ddefnyddio
dosbarthiadau sy'n cynnwys swyddogaethau
statig a newidynnau statig, cyflwyniad i
etifeddiaeth trwy greu dosbarth sy'n deillio o
ddosbarth sylfaenol, swyddogaethau
etifeddol ac enciliol ac, yn olaf, cyrchu
ffeiliau testun.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
COM22A2652A

PHP3 - PHP Web
Application Development
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)
 Christopher Maggs
Cyflwyniad i PHP sy'n canolbwyntio ar
wrthrychau i greu a chynnal apiau gwe.
Mae'r cwrs yn cynnwys datblygu ap gwe
personol, ac mae'n cymryd bod gennych
wybodaeth am y pynciau a drafodir yn
PHP1 a PHP2, neu ddealltwriaeth o
ddefnyddio PHP ar gyfer datblygu gwe.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 20 Ebrill 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
20 Credyd, Lefel 5
COM22A5213A

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

7

CU_PTC_ 2022-23_WELSH_4[P]_CHOICES NEW 24/06/2022 09:39 Page 8

Astudiaethau Cyfrifiadurol

Datblygu Gwefannau gan
ddefnyddio HTML a CSS
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)
Q Huw Davies
Dysgwch sut i adeiladu gwefan gan
ddefnyddio HTML (Hyper Text Markup
Language), CSS (Cascading Style Sheets) a
jQuery (Javascript). Cwrs codio HTML a
CSS yw hwn, a bydd yr holl waith dosbarth
a gwaith cwrs yn cael ei godio â llaw heb
ddefnyddio unrhyw swyddogaethau
llusgo/gollwng neu offer megis
DreamWeaver ac WordPress. Bydd
elfennau codio sylfaenol jQuery yn cael eu
trafod gan y bydd cydrannau jQuery fel
llithryddion, 'accordions', cwymplenni a
sioeau sleidiau, yn cael eu defnyddio.
Mae’r cwrs yn cynnwys ychwanegu
penawdau, testun, dolenni, delweddau,
tablau, rhestrau, bwydlenni, mapiau Google,
fideos a ffurflenni YouTube, ynghyd â
chyflwyniad i Ddylunio Gwe Ymatebol ac
egwyddorion SEO (Optimeiddio Peiriannau
Chwilio). Nid oes angen unrhyw wybodaeth
flaenorol am HTML, CSS neu jQuery.
Q 11 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 20 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
COM22A4867A

Rhaglennu â Python
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)
Q Dr Mike Evans
Cyflwyniad i raglennu yn iaith sgriptio
Python, sy'n ddelfrydol os oes gennych chi
rywfaint o wybodaeth am raglennu
cyfrifiadurol eisoes. Ymhlith y pynciau dan
sylw mae cyflwyniad i Python, creu a
gweithredu sgriptiau Python, mathau o
wrthrychau integredig fel rhifau, tannau,
rhestrau a geiriaduron, swyddogaethau
wedi'u diffinio gan ddefnyddwyr, ffeiliau,
trin eithriadau, offer integredig a rheoli
cronfeydd data allweddol. Cymysgedd o
ddarlithoedd a sesiynau ymarferol.
Q 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
COM22A5337A
Q 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
COM22A5337B
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Q 11 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 17 Ionawr 2023

Rhaglennu Python
Uwch

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £423.00)
Q Dr Mike Evans
Yn adeiladu ar y cysyniadau a gyflwynwyd
yn Rhaglennu â Python. Ymhlith y pynciau
dan sylw mae darllen data o ffeil i mewn i
arae, defnyddio Python i ddadansoddi
taenlen MicroSoft, didoli data gan
ddefnyddio allweddi lluosog, cyflwyniad i
ddosbarthiadau Python ac etifeddiaeth,
cyflwyniad i Ryngwynebau Defnyddiwr
Graffig (GUIs), apiau rhaglennu systemau
gan ddefnyddio sgriptiau Python a, yn olaf,
rhaglennu rhwydwaith gan ddefnyddio
protocolau UDP ac TCP. Cymysgedd o
ddarlithoedd a sesiynau ymarferol.

20 Credyd, Lefel 4
COM22A4867B
Q 11 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 18 Ebrill 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
20 Credyd, Lefel 4
COM22A4867C

Q 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
COM22A5395A
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 21:00
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 18 Mai 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
20 Credyd, Lefel 5
COM22A5395B

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Y Dyniaethau

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Mab Jones
A yw ysgrifennu creadigol yn ennyn eich
chwilfrydedd, ond nid ydych chi’n siŵr sut i
fynd ati? A yw tudalen wag yn peri gofid i
chi? Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i
brif dechnegau ysgrifennu’n greadigol a
bydd yn eich galluogi i ddatblygu eich
syniadau mewn amgylchedd cyfeillgar a
chefnogol. Bydd ffurfiau gwahanol o
ysgrifennu’n cael eu harchwilio, gan
gynnwys ffuglen a barddoniaeth, a bydd y
gwaith yn cael ei rannu a’i drafod. Mae
croeso mawr i ddechreuwyr ac awduron
mwy profiadol!
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 28 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Darlithydd Cydlynol: Dr Michelle Deininger
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost: DeiningerMJ@caerdydd.ac.uk

Y Dyniaethau

Archwilio Ysgrifennu
Creadigol

10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5445A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 13:00 a 15:00
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5445B

Ysgrifennu Heb Derfynau
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Cyrsiau Ysgrifennu
Cyffredinol a
Rhagarweiniol
Gweithdy Ysgrifennu
Creadigol

sy’n teimlo'n naturiol a dilys, yn ogystal ag
ymestyn beth sy’n teimlo’n bosibl, iddyn
nhw, yn awduron. Bydd y dosbarth yn
cynnwys cyflwyniad, trafodaeth fywiog ac
adborth.


10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 11:00 a 13:00
Yn dechrau ar 25 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

 Rachel Smith
Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer
unrhyw un sydd wedi cwblhau un o'n
cyrsiau ysgrifennu rhagarweiniol, megis
Dechrau Ysgrifennu a Parhau i
Ysgrifennu, neu i'r rhai sydd am wella'u
sgiliau ysgrifennu ymhellach. Mae’n rhoi
cyfle i ddysgu rhagor am y grefft a magu
mwy o hyder mewn sgiliau ysgrifennu.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 25 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5461A

10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5456A

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Briony Goffin
Mae hwn yn ddosbarth cynnes a bywiog, yn
addas ar gyfer awduron newydd a
phrofiadol. Rhoddir pwyslais ar archwilio ac
arbrofi, gyda'r syniad y bydd pob myfyriwr yn
dysgu am ei lais ei hun, ac yn amlygu ei
botensial creadigol ei hun. Drwy samplu
gwahanol ffurfiau ysgrifenedig, o restrau i
lythyrau, barddoniaeth i ryddiaith, ffuglen i
gofiant, bydd y myfyrwyr yn darganfod beth

Ffôn: 029 2087 0000

h gyda
Dysgnwica...

dio ein
defnyd lloedd
llyfrge igol
en
tra-arb
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Ysgrifennu Creadigol:
Dechrau Ysgrifennu

Y Dyniaethau

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
A yw ysgrifennu'n codi ychydig o arswyd
arnoch, fel llamu i'r tywyllwch? Hoffech chi
allu dechrau ysgrifennu'r nofel honno,
cofiant, neu ddarn byrrach? Bydd y cwrs
hwn yn gyflwyniad i rai o'r sgiliau pwysicaf
ym meddiant ysgrifennwr creadigol:
dychymyg, hyder a dyfalbarhad. Erbyn
diwedd y cwrs, byddwch wedi cymryd y
cam cyntaf a dechrau ysgrifennu!
 Jamie Woods
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 28 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5363A
 Rachel Smith
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 23 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5363B
 Rachel Smith
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 9 Mai 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5363C

Parhau i Ysgrifennu
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Mae’r cwrs hwn yn barhad ar 'Dechau
Ysgrifennu' ac mae’n annog myfyrwyr i
ddatblygu ymhellach y sgiliau y maent
wedi’u hennill yn gynharach yn y cwrs.
Mae croeso mawr i fyfyrwyr nad ydynt
wedi astudio Dechrau Ysgrifennu ac sy’n
awyddus i archwilio eu sgiliau ysgrifennu
ymhellach ymuno hefyd.
 Jamie Woods
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 26 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5464A
 Rachel Smith
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 8 Mai 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5464B
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Ffôn: 029 2087 0000

Genres Poblogaidd

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 25 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5166A

Ysgrifennu Ffuglen
Wyddonol a Ffantasi
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Gemma Scammell
Beth sy'n gwneud ffuglen wyddonol
lwyddiannus? Sut ydych chi'n adeiladu byd
ffantasi? Mae'r cwrs ysgrifennu ymarferol
hwn yn archwilio ystod o fframweithiau a
chysyniadau sy'n sail i'r genres poblogaidd
hyn, o arwahanrwydd i'r ôl-ddynol, ac
archwilio ffyrdd y gall ysgrifenwyr osgoi
peryglon rhoi esboniadau rhy gynhwysfawr
neu ormod o wybodaeth ar yr un pryd.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 17:30 a 19:30
Yn dechrau ar 29 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5452A

Anturiaethau Pellach
wrth Ysgrifennu Ffuglen
Droseddol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Gweithdy Ysgrifennu
Nofelau
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Dan arweiniad awdur proffesiynol, mae hwn
yn gwrs ar gyfer unrhyw un sydd â llyfr yn
barod i’w ysgrifennu, ac y byddai'n well
ganddynt ei weld yn eistedd mewn siop
lyfrau. Pa elfennau sy'n ei gwneud hi’n
anodd rhoi nofel i lawr? Sut gallwch sicrhau
bod eich darllenwyr yn cael eu cyfareddu?
Bydd y cwrs hwn yn edrych ar holl ffurfiau
ffuglen gyfoes hyd llawn, a bydd yn eich
arwain chi trwy'r broses o ysgrifennu nofel,
yn ogystal â chynnig arweiniad ar y grefft
hollbwysig o ddenu asiant a/neu gyhoeddwr.
 Dr Katherine Stansfield
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 26 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A4674A
 Lynne Barrett-Lee
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 25 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

 Dr Katherine Stansfield
Wedi’i ddatblygu’n barhad o Ysgrifennu
Ffuglen Droseddol ac fel man lle y gall
awduron mwy profiadol i hogi eu crefft,
mae'r cwrs hwn yn archwilio
strategaethau ar gyfer strwythur, rôl y
troadau plot, pŵer gosod, llunio
cymeriadau eilaidd, a defnyddio amser
naratif yn hyderus.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 28 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu
ar-lein

10 Credyd, Lefel 4
CRW22A4674B

Ysgrifennu Ffuglen
Hanesyddol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Katherine Stansfield
Sut allwn ni gyfleu iaith y gorffennol? Beth
yw'r gwahaniaeth rhwng ffeithiau hanesyddol
a ffuglen hanesyddol? Beth mae ysgrifennu
am y gorffennol yn ei ddweud am y
presennol? Mae'r cwrs hwn yn archwilio
elfennau allweddol ysgrifennu ffuglen
hanesyddol, gan gydbwyso cywirdeb
hanesyddol â gofynion llunio ffuglen.

10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5416A

Ysgrifennu Ffuglen
Droseddol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 23 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

 Dr Katherine Stansfield
Ydych chi’n frwd am nofelau troseddol?
Hoffech chi roi cynnig ar ysgrifennu ffuglen
droseddol? Bydd y cwrs hwn yn eich
cyflwyno i flociau adeiladu ffuglen
droseddol, gan gynnwys gosod y plot, creu
cymeriadau, ysgrifennu deialog
argyhoeddiadol a sut i adeiladu tensiwn a
chreu dirgel a gwewyr. Bydd yn arbennig o
addas i awduron sy’n rhoi cynnig ar y ffurf
boblogaidd hon am y tro cyntaf, ond bydd
hefyd yn addas i awduron mwy profiadol sy'n
dymuno dysgu rhagor am beth mae
cyhoeddwyr ffuglen droseddol yn chwilio.

10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5451A
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Ysgrifennu Antur

 Mab Jones
Mae pobl bob amser wedi cael eu swyno
gan antur, o'r epigau cynharaf hyd at
wefrwyr modern, sagas, cofiannau, a hyd
yn oed sci fi. Darganfyddwch beth sy'n
gwneud stori afaelgar, archwiliwch genres
niferus y ffurf, datblygwch gymeriadau
argyhoeddiadol, cymhellol, dysgwch
hanfodion adeiladu'r byd, ac antur i
ysgrifennu antur!
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 2 Mai 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5454A

Pobl, Lleoedd, a'r
Amgylchedd
Ysgrifennu'r Domestig
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Briony Goffin
Gan gymryd byd y cartref, y teulu a'r
gymuned yn ysbrydoliaeth ar gyfer
ysgrifennu, mae'r cwrs hwn yn cynnig
cipolwg agos i'r lleoedd rydyn ni'n byw a'r
gofodau rydyn ni'n eu tyfu; y straeon rydyn
ni'n eu hetifeddu a'r straeon rydyn ni'n eu
trosglwyddo; ein defodau a'n harferion;
manion a cherrig milltir; rhwygiadau ac
aduniadau; y cyhoedd a'r personol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 26 Medi 2022

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5465A

Gwylio Pobl: Archwilio
Nodweddion

Ysgrifennu Caerdydd:
Ysbrydoliaeth a'r Ddinas

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Briony Goffin
Mae'r cwrs hwn yn defnyddio pobl yn
ysbrydoliaeth, oddi wrth y bobl rydyn ni'n eu
hadnabod, y bobl rydyn ni wedi'u gweld, y
bobl rydyn ni wedi'u clywed a'r bobl rydyn ni
wedi'u dychmygu. Bydd pob dosbarth yn
archwilio agweddau gwahanol ar gymeriadu
a bydd yn edrych ar sut mae i dyfu atgofion
a ffuglen oddi wrth bobl ein bywydau. Trwy
amrywiaeth o brofiadau ysgrifennu ac
awgrymiadau, bydd myfyrwyr yn casglu
portffolio o waith gwreiddiol a adeiladwyd o
gwmpas cymeriadau lliwgar, tri dimensiwn
bythgofiadwy. Bydd yr arddull addysgu yn
sicrhau amgylchedd cynnes, cefnogol ac
ysgogol i awduron o bob profiad.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 11:00 a 13:00
Yn dechrau ar 3 Mai 2023
Lleoliad i’w gadarnhau

Y Dyniaethau

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Dr Catherine Phelps
Dysgir y modiwl hwn yn rhannol yn y
dosbarth ac yn rhannol drwy ymweld â
gwahanol safleoedd yng Nghaerdydd, gan
gynnwys Parc Bute, Bae Caerdydd a'r
amgueddfa. Bydd myfyrwyr yn ystyried rôl
y tirlun dinesig, celf, hunaniaeth
genedlaethol a natur yn y gwaith o ysgogi
ysgrifennu creadigol, wrth archwilio rôl
llenyddiaeth yn y gwaith o lywio hanes y
ddinas.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 13:00 a 15:00
Yn dechrau ar 3 Mai 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A4081A

Rhyfeddodau Natur

10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5168A

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ysgrifennu am Fywyd

Ysgrifennu Synhwyraidd

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Mab Jones
Defnyddiwch eich hanes a’ch profiad eich
hun i adrodd stori eich bywyd. P’un ai a
ydych chi eisiau ymgysylltu â darllenwyr,
rhannu eich hanes gyda theulu a ffrindiau,
neu dim ond ysgrifennu ar eich cyfer chi
eich hun, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r dulliau
a'r modd o gyfansoddi gwaith ysgrifennu
cymhellol am fywyd, hunangofiannau a
chofiannau.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 28 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5231A

Ffôn: 029 2087 0000

 Mab Jones
Blas, cyffwrdd, arogli, sain, gweld. Y
synhwyrau hyn yw blociau adeiladu ein
perthynas â'r byd o'n cwmpas. Mae'r
cwrs hwn yn cymryd agwedd gyfannol,
gan ddefnyddio ymarferion gwrando,
gwrthrychau, a thynnu ar atgofion o
chwaeth, er enghraifft, i annog
cyfranogwyr i gymryd rhan yn hyfrydwch
ysgrifennu synhwyraidd.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

 Briony Goffin
O draethau i iardiau cefn, coedwigoedd i
welyau blodau, tywydd gwyllt i fwystfilod
gwyllt, golygfeydd epig i gyfarfodydd
personol, bydd y cwrs hwn yn ceisio
meithrin chwilfrydedd a dal rhyfeddodau,
gan ddarparu amgylchedd ysgogol i
awduron o bob profiad.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 23 Ionawr 2023

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5165A

10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5463A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

11

CU_PTC_ 2022-23_WELSH_4[P]_CHOICES NEW 23/06/2022 18:54 Page 12

Ysgrifennu'r stori o'r
newydd: Cyrff, Salwch
ac Anabledd

Y Dyniaethau

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Rhyfeddodau Natur:
Archwiliadau Pellach

 Jamie Woods
Mae'r naratifau ynghylch anabledd y
darllenwn amdanynt yn y cyfryngau yn aml
yn canolbwyntio ar 'oddef,' neu ddewrder
yn wyneb adfyd, 'goroesi' yn hytrach na
dim ond byw o ddydd i ddydd. Beth
petaem ni'n ysgrifennu'r stori honno o'r
newydd? Mae'r modiwl hwn yn gwahodd
myfyrwyr i ystyried sut gellir archwilio a
saernïo cyrff, salwch ac anabledd ym
maes ysgrifennu creadigol. Does dim
angen profiad blaenorol o ysgrifennu.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Mai 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5371A

Cerdded er Budd
ein Lles

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Briony Goffin
Mae'r modiwl hwn yn defnyddio’r cyfrwng
ysgrifennu creadigol i archwilio a darlunio ein
perthynas â byd natur mewn amgylchedd
cynnes, cefnogol ac ysgogol ar gyfer
awduron o bob profiad. Mae'n gweithredu’n
ddilyniant i Ryfeddodau Natur ond gellir ei
astudio’n opsiwn annibynnol yn hawdd.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 11:00 a 13:00
Yn dechrau ar 28 Medi 2022

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5420A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 8 Mai 2023

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5420B

Ysgrifennu Amgylcheddol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Gemma Scammell
Newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang,
llygredd plastig, dinasoedd yn suddo,
cyfnodau o sychder. Mae'r byd o'n cwmpas
mewn argyfwng, a byddwn ni – sy'n
chwarae rhan yn ei ddinistriad – yn aml yn
teimlo'n ddiymadferth yn wyneb trychineb
sydd ar ddod. Bydd y cwrs ysgrifennu
creadigol hwn yn rhoi'r gallu i fyfyrwyr
ddysgu hanfodion ysgrifennu amgylcheddol
perswadiol a deallus, sydd â'r potensial i
newid agweddau creiddiol pobl.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 17:30 a 19:30
Yn dechrau ar 4 Mai 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5367A
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Ffôn: 029 2087 0000

Ysgrifennu ar gyfer Lles:
Hunanymwybyddiaeth a
Datblygiad Personol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Joanne Meek
Mae'r cwrs anghydamserol ar-lein hwn yn
cael ei addysgu gan gwnselydd cymwys
sy’n ymarferwr ysgrifennu creadigol, ac
mae'n edrych ar sut y gellir defnyddio
ysgrifennu’n ddull o ddatblygu
strategaethau lles personol. Mae’r cwrs yn
addas i bawb sydd â diddordeb yn y pwnc
beth bynnag yw eu profiad blaenorol o
ysgrifennu.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Yn dechrau ar 26 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddysgu
ar-lein yn anghymesur
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5421A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Yn dechrau ar 23 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddysgu
ar-lein yn anghymesur
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5421B

Sgriptio
Ysgrifennu Drama Sain
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Rachel Smith
Sut allwch chi gadw’r gynulleidfa ar bigau’r
drain gyda sain llais yn unig? Sut allwch
chi adeiladu cymeriad trwy naws deialog?
Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i'r
sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i
ysgrifennu ar gyfer sain, ar ffurf dramâu
radio, theatr sain, neu bodlediadau
ffuglen.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5460A

Ysgrifennu ar gyfer
Llwyfan a Sgrîn
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Rachel Smith
Ydych chi'n chwilfrydig am ysgrifennu ar
gyfer y llwyfan neu'r sgrîn? Hoffech chi
ddysgu sut i ysgrifennu'ch sgript eich hun?
Wedi'i ddysgu gan awdur a chyfarwyddwr
profiadol ac arobryn, bydd cyfle i chi
ddysgu sut i ysgrifennu sgriptiau ffilm fer a
dramâu byr yn hyderus.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5462A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Mae Emma Carr-Ferguson wedi ennill y wobr gyntaf arbennig o $20,000
mewn cystadleuaeth ysgrifennu ar-lein a gynhaliwyd gan Vocal.

Mae ei chofnod galarus a chraff, Until the Rain
Stops, yn llinell amser iasol ond teimladwy o
drychineb mewn pwll glo yng Nghymru.
Dywedodd y Prif Feirniad, awdur a chyn-feirniad
ar gyfer Gwobr Booker, Erica Wagner:
Mae Ferguson yn amsernodi ei stori,
Until the Rain Stops, i greu synnwyr
o uniongyrchedd. Mae’n tynnu ein
sylw at y ddelwedd o waed yn troi’n
wydr yng ngwythiennau
merch ifanc. Pwy yw'r plant
'gwyllt ac esgyrnog' hynny? Pan fydd
y chwisl ager yn seinio, mae’n codi’r
un ofn ar y darllenydd ag y mae’n ei
godi ar y bobl yn y stori.
Penderfynodd Emma gymryd rhan yn y
gystadleuaeth ysgrifennu hon ar ôl cwblhau cwrs
Ffuglen i Oedolion Ifanc yr Adran Addysg Barhaus
a Phroffesiynol. Dywedodd Emma:
Roedd y cwrs yn ddiddorol iawn.
Mwynheais bob sesiwn. Cefais
gyngor gwerthfawr gan weithwyr
proffesiynol yn y diwydiant ar sut
mae awduron yn mynd ar drywydd
cyfleoedd. Mae fy agwedd at droi fy
hobi’n yrfa bosibl wedi newid yn llwyr. Datblygais
ddealltwriaeth well o'r hyn sy'n diffinio'r genre, sut i
gynllunio nofel, sut i fynd at y diwydiant cyhoeddi a
sut mae awduron yn dod o hyd i gyfleoedd. Nid
oeddwn yn gwybod bod y cwrs yn gam pendant
ymlaen at ystyried fy hun yn ddarpar
awdur o ddifrif. Gwnaeth hefyd
ddangos i mi fod y diwydiant
cyhoeddi o fewn fy nghyrraedd.
Rhoddodd y cwrs hwb i’m hyder.

Dywedodd Cydlynydd Rhaglen y Dyniaethau yn yr
Adran Addysg Barhaus a Phroffesiynol, Dr Michelle
Deininger:
Dylid llongyfarch Emma am y fath stori
grefftus, sy’n glynu’n agos wrth
etifeddiaeth gorffennol diwydiannol
Cymru ac sy’n cael ei hategu gan
werthfawrogiad o bŵer afreolus
natur. Mae cyrsiau ysgrifennu
creadigol, megis Ffuglen i Oedolion Ifanc,
yn helpu oedolion i roi cynnig ar syniadau
newydd a dod o hyd i’w llais eu hunain –
mae Emma’n bendant wedi gwneud hyn

Darllenwch stori arobryn Emma ar wefan Vocal:
https://vocal.media/fiction/until-the-rain-stops

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Llwybr at radd mewn
Y Dyniaethau

Saesneg Iaith, Llenyddiaeth Saesneg,
Ysgrifennu Creadigol ac Athroniaeth
Darlithydd Cydlynol:
Dr Michelle Deininger
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
DeiningerMJ@caerdydd.ac.uk

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree
Rydym yn cynnig llwybr Naratifau
Mewnol a fydd yn eich galluogi i
astudio ar gyfer y graddau hyn ym
Mhrifysgol Caerdydd:
 Llenyddiaeth Saesneg
 Llenyddiaeth Saesneg ac
Ysgrifennu Creadigol
 Saesneg
 Saesneg a Llenyddiaeth
Saesneg

Nid oes unrhyw ofynion mynediad
ffurfiol. Ar ôl i chi orffen dilyn
llwybr Naratifau Mewnol yn
llwyddiannus, mae cyfweliad ym
Mhrifysgol Caerdydd wedi’i
warantu. Os byddwch yn symud
ymlaen i raglen gradd, byddwch
yn gymwys i fod â 'statws uwch' o
60 credyd. Mae hyn yn golygu y
bydd y 60 credyd hyn yn cyfrif
tuag at eich blwyddyn gyntaf o
astudio ar gyfer y radd.

 Athroniaeth

Sut mae'r Llwybr yn gweithio

Rhestrir y modiwlau ar dudalen 15 - 16.

Mae’r Naratifau Mewnol yn cynnwys 60 o gredydau.
Mae pob modiwl werth 10 credyd.

I astudio pwnc gradd
penodol ar ôl y Llwybr,
rhaid i chi astudio’r
modiwl craidd priodol.
Mae gan yr holl fodiwlau
Naratifau Mewnol craidd y
gair 'Mewnol' yn y teitl.

Os hoffech wneud cais ar
gyfer y radd mewn
Llenyddiaeth Saesneg ac
Ysgrifennu Creadigol, er
enghraifft, gwnewch yn
siŵr eich bod chi’n dewis
Llenyddiaeth Mewnol
ac Ysgrifennu
Creadigol Mewnol.

Os nad ydych yn siŵr pa
radd yr hoffech ei
gwneud ar ôl y Llwybr,
gwnewch yn siŵr eich
bod chi’n dewis
amrywiaeth o fodiwlau
craidd a dewisol y
Llwybr sydd o ddiddordeb
i chi, sydd â chyfanswm
o 60 credyd.

Os hoffech chi,
gallwch ddewis UN
modiwl 10 credyd
addas o’r prif brosbectws,
yn hytrach na modiwl
Llwybr *.

* Er enghraifft, gall myfyrwyr sydd â diddordeb mewn Ysgrifennu Creadigol ddewis Ysgrifennu Amgylcheddol,
Byd y Sinema, Gweithdy Ysgrifennu Nofel neu Ysgrifennu Ffuglen Wyddonol a Ffantasi.
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Ffôn: 029 2087 0000
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Modiwlau Craidd
Y Dyniaethau

Hanfodion
Llenyddiaeth
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Tiwtor i’w gadarnhau
Beth all llenyddiaeth ei ddweud wrthym
am y cyflwr dynol? Pam mae awduron yn
archwilio'r tueddiad dynol i orgyrraedd?
Sut mae testunau'n archwilio diwedd y
byd? Dysgu darllen nofelau, barddoniaeth
a dramâu yn adlewyrchol ac yn
ddadansoddol trwy ystod o bersbectifau
tywyll, ysgytwol, a dystopaidd.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
LIT22A5001A

Hanfodion Ysgrifennu
Creadigol
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Emily Blewitt
Beth yw'r berthynas rhwng awduron ac
ysgrifennu? Sut gall darllen ddylanwadu ar
grefft awdur? Pam mae myfyrio beirniadol
yn bwysig? Mae’r modiwl ymarferol hwn yn
cyflwyno myfyrwyr i rai o brif feysydd y
ddisgyblaeth, gan gynnwys y stori fer,
barddoniaeth, a straeon ffeithiol creadigol
drwy theori ac arfer.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CRW22A5275A

Hanfodion
Barddoniaeth

Athroniaeth Fewnol
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Clea Rees
Beth yw ystyr bywyd? Beth sydd mor wael
am farwolaeth? A ydych chi’n rhydd i
gymryd y dosbarth hwn, neu a oedd eich
dewis wedi’i bennu cyn eich geni hyd yn
oed? Roedd Socrates yn honni mai dim
ond bywyd a archwiliwyd oedd yn werth ei
fyw. Ar y modiwl hwn, byddwn yn dechrau
ar daith athronyddol sydd yn ein galluogi i
ddechrau edrych ar ein bywydau a
chwestiynu ein rhagdybiaethau. Nid oes
angen unrhyw wybodaeth flaenorol.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PHI22A5311A

Ffôn: 029 2087 0000

 Dr Emily Blewitt
Beth sy'n gwneud cerdd? Beth sy'n
gwneud bardd? Sut gall darllen
barddoniaeth siapio ysgrifennu? Mae'r
cwrs ysgrifennu creadigol a beirniadol
ymarferol hwn yn cyflwyno rhai o brif
faterion hanfodion y ddisgyblaeth o
ysgrifennu barddoniaeth gyfoes i fyfyrwyr.
Drwy roi lle i fyfyrwyr ddarllen ac
ysgrifennu'n eang yn y genre, nod y cwrs
yw datblygu sgiliau ysgrifennu ac adeiladu
hyder.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 3 Mai 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
ENG22A5439A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Llenyddiaeth a
Chymdeithas Hynafol
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Y Dyniaethau

 Dr Gina Bevan
Beth oedd yn ei olygu i fod yn Roegaidd
neu'n Rufeinig? Beth mae testunau hynafol
yn ei ddatgelu am agweddau at ryfel, cariad,
teulu a rhywedd ac am y lleisiau ymylol? Gan
ddefnyddio testunau sy’n amrywio o
farddoniaeth epig i gomedi, a chan gynnwys
gweithiau gan Homer, Sophocles, Ovid, a
Virgil, byddwn yn archwilio cymdeithasau fu’n
creu straeon sy'n parhau i swyno
cynulleidfaoedd heddiw.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 18 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
LIT22A5501A

Ffyrdd Newydd o Ddarllen:
Ideoleg a Thestun
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Catherine Phelps
 Dr Michelle Deininger
 Rachel Smith
Sut mae ein credoau, rhagfarnau a
thybiaethau yn newid y ffyrdd rydym yn gweld
y byd? Sut gall ffyrdd newydd o ddarllen
testunau cyfryngau a llenyddol newid ein
canfyddiadau? Beth mae'n ei olygu i ddarllen
y byd drwy sbectol amgylcheddaeth neu
ffeministiaeth? Beth ydym ni’n ei wneud pan
rydym ni’n datgymalu testun? Mae'r cwrs
hwn yn cyflwyno cymaint o gwestiynau ag y
gallwch feddwl amdanynt, a rhagor.
 3 Diwrnod Ysgol cysylltiedig
Dydd Gwener rhwng 10:00 a 17:00
21 Ebrill, 5 Mai a 19 Mai 2023

Modiwlau Dewisol

Lleoliad i’w gadarnhau

Realaeth Hudol

10 Credyd, Lefel 4
ENG22A4996A

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Rhesymeg Anffurfiol
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Clea Rees
A yw eich AS yn defnyddio ymosod ad
hominem, ac yn defnyddio ystrydebau
disylwedd wrth ddadlau? Pa mor bryderus
yw prawf positif ar gyfer
philosophicuscriticologicius? Datblygwch
eich gallu i werthuso rhesymeg pobl eraill
a gwella eich un eich hun wrth ddatrys
posau, ystyried paradocsau a dadansoddi
dadleuon. Nid oes angen unrhyw
wybodaeth flaenorol am athroniaeth neu
resymeg.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022

16

 Dr Gemma Scammell
Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
Realaeth Hudol yn genre llenyddol, gan
olrhain gwreiddiau'r ffurf i ffuglen gyfoes.
Bydd myfyrwyr yn dadansoddi detholiad o
destunau o bob cwr o'r byd, gan gynnwys
awduron megis awdur mwyaf adnabyddus
America Ladin ac enillydd Gwobr Nobel,
Gabriel García Márquez, a Haruki
Murakami sydd wedi ennill sawl gwobr yn
Japan.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:30 a 19:30
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
LIT22A5448A

Sut i gael pen ffordd
yn yr Apocalyps
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Michelle Deininger
Mae gan ddiwedd y byd hanes hir ac iach.
Yn y modiwl hwn, byddwn yn olrhain
datblygiad testunau (ôl-)apocalyptaidd yn y
Traddodiad Gorllewinol, o'i wreiddiau
cynharaf i'r cynnydd yn ei boblogrwydd yn
ystod y cyfnod modern. Caiff myfyrwyr eu
paratoi ar gyfer deall cyd-destunau
diwylliannol a hanesyddol, a chael
mynediad at bentwr o adnoddau hanfodol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Yn dechrau ar 2 Mai 2023

Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd

Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddysgu
ar-lein yn anghymesur

10 Credyd, Lefel 4
PHI22A5435A

10 Credyd, Lefel 4
MED22A5375A

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Newyddiaduraeth, y
Cyfryngau a Diwylliant
Darlithydd Cydlynol:
Dr Michelle Deininger
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
DeiningerMJ@caerdydd.ac.uk

Y Dyniaethau

Llwybr at radd mewn

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree
Rydym yn cynnig llwybr a fydd yn eich galluogi i astudio ar gyfer
y graddau hyn ym Mhrifysgol Caerdydd:
 Newyddiaduraeth a Chyfathrebu
 Y Cyfryngau a Chyfathrebu
 Y Cyfryngau, Newyddiaduraeth a Diwylliant
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Ar ôl i chi orffen dilyn
llwybr yn llwyddiannus, mae cyfweliad ym Mhrifysgol Caerdydd
wedi’i warantu.

Sut mae'n
gweithio
Mae'r Llwybr at y
Cyfryngau yn cynnwys 60
credyd.
I gwblhau'r Llwybr, rhaid i
chi astudio'r Modiwl
Craidd, Cyflwyniad i'r
Cyfryngau,
Newyddiaduraeth a
Diwylliant (20 credyd)

Opsiwn 1:
dewiswch BEDWAR
modiwl arall ar y
Llwybr at y
Cyfryngau i gael eich
60 credyd.

Modiwlau Llwybr at y Cyfryngau
Propaganda a Pherswâd
Byd Sinema
Sut i Gadw'ch Pen drwy'r Apocalyps,
Cerddordiaeth Boblogaidd,
Diwylliant a Chymdeithas

Opsiwn 2:
Dewiswch DRI chwrs
Llwybr at y Cyfryngau,
ac UN modiwl addas
arall o'r prif
brosbectws.

Mae modiwlau addas eraill*
yn cynnwys:
Hanfodion Ysgrifennu
Creadigol, Ysgrifennu Drama Sain,
ac Ysgrifennu Ffuglen
Wyddoniaeth a Ffantasi

*Gallai opsiynau eraill hefyd fod ar gael yn ôl disgresiwn y Darlithydd Cydlynu.

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Cyflwyniad i’r Cyfryngau,
Newyddiaduraeth a
Diwylliant

Y Dyniaethau

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
 Dr Susan Bisson
Beth mae'n ei olygu i astudio'r cyfryngau?
Sut rydym yn astudio newyddiaduraeth?
Pam bod astudio diwylliant yn bwysig?
Mae'r cwrs hwn yn trin a thrafod meysydd
allweddol o'r cyfryngau modern a hanes
cynhyrchu’r cyfryngau a newyddion. Y cwrs
hwn yw modiwl craidd 20 credyd y cwrs
Llwybr at y Cyfryngau ac er ei fod yn cael
ei addysgu’n wyneb yn wyneb yn bennaf,
bydd yn cynnwys rhai sesiynau ar-lein.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 20 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
MED22A5316A

Ffyrdd Newydd o Ddarllen:
Ideoleg a Thestun

Sut i gael pen ffordd yn
yr Apocalyps

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Byd Sinema
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Jannat Ahmed
Mae'r modiwl hwn yn edrych ar fyd
cyfoethog y sinema, gan ystyried materion
technolegol, cysyniadol, damcaniaethol ac
esthetig allweddol er mwyn cael gwell
dealltwriaeth o'r ffilmiau eu hunain, y
cwmnïau sy'n eu cynhyrchu, yr arian sy'n
mynd iddyn nhw a'r cynulleidfaoedd sy'n eu
caru, ac ambell waith yn eu casáu.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
MED22A5310A

Propaganda a
Pherswâd

 Dr Catherine Phelps
 Dr Michelle Deininger
 Rachel Smith

 Dr Michelle Deininger

Sut mae ein credoau, rhagfarnau a
thybiaethau yn newid y ffyrdd rydym yn
gweld y byd? Sut gall ffyrdd newydd o
ddarllen testunau cyfryngau a llenyddol
newid ein canfyddiadau? Beth mae'n ei
olygu i ddarllen y byd drwy sbectol
amgylcheddaeth neu ffeministiaeth? Beth
ydym ni’n ei wneud pan rydym ni’n
datgymalu testun? Mae'r cwrs hwn yn
cyflwyno cymaint o gwestiynau ag y gallwch
feddwl amdanynt, a rhagor.
 3 Diwrnod Ysgol cysylltiedig
10:00 a 17:00
Dydd Gwener 21 Ebrill, 5 Mai a 19 Mai
2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
ENG22A4996A

Mae gan ddiwedd y byd hanes hir ac iach.
Yn y modiwl hwn, byddwn yn olrhain
datblygiad testunau (ôl-)apocalyptaidd yn y
Traddodiad Gorllewinol, o'i wreiddiau
cynharaf i'r cynnydd yn ei boblogrwydd yn
ystod y cyfnod modern. Caiff myfyrwyr eu
paratoi ar gyfer deall cyd-destunau
diwylliannol a hanesyddol, a chael
mynediad at bentwr o adnoddau hanfodol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Yn dechrau ar 2 Mai 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei ddysgu
ar-lein yn anghymesur
10 Credyd, Lefel 4
MED22A5375A

Cerddoriaeth
Boblogaidd, Diwylliant a
Chymdeithas
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Danijela Špirić-Beard
 Dr Dafina Paca
'Rhyfel yw Heddwch, Caethwasiaeth yw
Rhyddid, Cryfder yw Anwybodaeth'. Mae’r
slogan eiconig o 1984 gan Orwell, yn dal y
ffordd y mae propaganda yn aml yn gwrthddweud ein dealltwriaeth o 'wirionedd'.
Mae’r modiwl hwn yn edrych ar iaith ac
eiconograffeg propaganda, cynnydd
cyfathrebu torfol, a sut mae dealltwriaeth
yn cael ei ffurfio gan iaith berswâd.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
MED22A5304A

18

Ffôn: 029 2087 0000

Pam fod cerddoriaeth boblogaidd mor
bwysig i ni? Sut a pham mae cerddoriaeth
boblogaidd yn ystyrlon i ni yn ein bywydau
bob dydd? Sut ydym yn defnyddio
cerddoriaeth i ddeall ein hunaniaethau
personol, a rhai pobl eraill? Bydd y cwrs
hwn yn mynd i'r afael â'r cwestiynau hyn ac
yn ceisio eu harchwilio o amrywiaeth o
safbwyntiau.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Mai 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
MED22A5070A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Athroniaeth Amgylcheddol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Y Meddwl Ymchwilgar
Cyflwyniad i
Athroniaeth
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Q Dr Julian Ryall
Mae athroniaeth yn ein haddysgu sut i
gwestiynu’r cyfarwydd, herio’r confensiynol,
a deall yn well y byd o'n cwmpas. Gan
ddefnyddio ymagwedd thematig, bydd y
cwrs hwn yn ystyried rhai o'r prif faterion
ym maes athroniaeth: celf a chymdeithas;
gwybodaeth ac amheuaeth; canfyddiad;
realaeth a gwrthrychedd gwyddonol; iaith a
meddwl; gwerthoedd a chyfrifoldebau;
bodolaeth a Duw. Nid oes angen unrhyw
wybodaeth flaenorol am athroniaeth.
Q 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 29 Medi 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PHI22A5161A

Moeseg Rhyfel

Q Dr Julian Ryall
Beth rydym yn ei olygu wrth sôn am y "byd
naturiol"? Sut gall athroniaeth ein helpu i
feddwl am ein perthynas â'r amgylchedd?
Mae'r cwrs hwn yn archwilio rhai testunau
allweddol o fewn athroniaeth
amgylcheddol ac yn archwilio'r cydadwaith
cymhleth rhwng y byd naturiol a lle
dynoliaeth oddi mewn iddo. Nid oes angen
unrhyw brofiad blaenorol o athroniaeth.
Q 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 26 Ionawr 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PHI22A5427A

Astudiaethau
Hanesyddol
Trobwyntiau mewn
Hanes Cymru
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Q Dr Elizabeth Jones
Beth yw’r prif drobwyntiau yn hanes
Cymru? Lloegr yn gorchfygu Cymru? Y
deffroad diwydiannol yng nghymoedd y
de? Mae'r cwrs hwn yn trin a thrafod y
cyfnodau allweddol, o’r goresgyniad
Rhufeinig hyd at heddiw, gan edrych ar
newidiadau gwleidyddol, economaidd a
chymdeithasol, sydd wedi llunio’r Gymru
fodern.

Y Dyniaethau

Athroniaeth

Q 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022

i a...

n
Dysgwch gyda

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

defnyddio ein
llyfrgelloedd
l
tra-arbenigo

10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5308A

Cyflwyno Athroniaeth
Foesol

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Q Dr Clea Rees
Pryd y gellir cyfiawnhau rhyfel? A allai
unrhyw beth gyfiawnhau rhyfela niwclear
neu fiocemegol? A ddylai robotiaid
angheuol gael eu gwahardd? A yw
marwolaethau ymhlith consgriptiaid yn
well na marwolaethau'r rhai nad ydynt yn
ymladdwyr? A ddylai taleithiau yn unig
ryfela? Ai ‘cyfiawnder y buddugwyr’ yw
treialon ôl-ryfel? Byddwn yn archwilio
cwestiynau moesegol sy'n codi wrth
ddechrau rhyfel, mynd ar drywydd rhyfel
neu ymateb i ryfel. Nid oes angen unrhyw
wybodaeth flaenorol am athroniaeth.
Q 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 14:00 a 16:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PHI22A5492A

Q Dr Clea Rees
Beth sy'n gwneud gweithred yn gywir? Sut
y dylai rhywun fyw? Pa fath o gymeriad y
dylai rhywun fod? Sut mae moesoldeb
unigol a chyfiawnder cymdeithasol yn
gysylltiedig? Mae'r cwrs hwn yn cyflwyno
myfyrwyr i amrywiaeth o bynciau mewn
moeseg ddamcaniaethol a chymhwysol,
gan ganolbwyntio'n bennaf ar syniadau o'r
traddodiad dadansoddol gorllewinol. Nid
oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol
am athroniaeth.
Q 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 14:00 a 16:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PHI22A3250A

Cyflwyniad i Archaeoleg
Prydain
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Q Dr Tudur Davies
Mae Ynysoedd Prydain yn gyfoethog o ran
olion archaeolegol: o filas a thai crwn i
gestyll canoloesol mawreddog. Mae'r cwrs
hwn yn cyflwyno archaeoleg Prydain o
wawr Prydain Rufeinig hyd at yr Oesoedd
Canol diweddarach, gan ddarparu
dilyniant o'r cofnod archaeolegol i chi a
dealltwriaeth o ddiwylliant materol
cyfoethog a hanes ein hynysoedd.
Q 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
ARC22A4927A

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Seren Goch yn Codi:
Yr Undeb Sofietaidd,
1917-45

Y Dyniaethau

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Ben Curtis
Roedd Chwyldro Rwsia (1917) a sefydlu'r
Undeb Sofietaidd (USSR) yn ddigwyddiadau
pwysig iawn. Mae'r cwrs hwn yn archwilio
cefndir y Chwyldro, a hanes dramatig yr
Undeb Sofietaidd o'i ffurfio, trwy'r Ail Ryfel
Byd ac ymlaen i'r Rhyfel Oer. Byddwn yn
archwilio themâu a dadleuon allweddol gyda
pherthnasedd parhaus yn amgylchiadau
gwleidyddol ansicr heddiw.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Photography: Stephen Parker

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5239A

Stori Tylwyth Teg Tywyll:
Llysfamau, Fampirod ac
Arwresau
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Juliette Wood
Mae straeon y tylwyth teg gyda ni drwy gydol
ein hoes. Rydym yn eu clywed yn blant, yn
eu darllen yn yr ysgol, ac yn dod ar eu traws
mewn ffilmiau a llenyddiaeth ffantasi. Ond
nid yw pob stori tylwyth teg yn gorffen gyda
‘diweddglo hapus’. Mae rhai’n llawn
tywyllwch, bygythiadau a bwystfilod. Mae’r
cwrs hwn yn gofyn pam mae’r chwedlau hyn
yn parhau i’n swyno, gan archwilio cyddestunau gan gynnwys straeon epig,
rhamantau, ffantasi, ffilm, a gemau
rhyngrwyd.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
FOL22A5485A

Artistiaid a Gerddi

Dyfodol Gerddi

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Stephen Parker
Mae pensaernïaeth ddomestig drwy gydol yr
ugeinfed ganrif wedi ymateb i alwadau
deuol diwydiannu a threfoli digynsail. Yn y
cwrs newydd hwn, byddwn yn trafod
datblygiad y cartref modern, ei ddyluniad a'i
gynnwys. O'r fila Fictoraidd i'r awydd ‘llai am
fwy’ modernaidd, byddwn yn archwilio’r
ddeialog newidiol o foderniaeth,
deunyddiau, technoleg ac arddull
bensaernïol.

 Stephen Parker
Mae'r unfed ganrif ar hugain yn profi i fod yn
newid mawr yn y ffordd yr ydym yn creu ac
yn cynnal ein gerddi. Mae newid yn yr
hinsawdd, planhigion newydd a datblygu
heriau dylunio yn cyfuno i greu deialog
newydd sbon ynghylch yr ardd gyfoes.
Rydym yn trafod y llu o erddi, dylunwyr a
dulliau newydd ac arloesol, gwledig a
threfol, bach a mawr.

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 10 Hydref 2022
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5496A

10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5498A

Gwlad Groeg Glasurol:
Celf, Bywyd, Marwolaeth
a Gwleidyddiaeth

Cyndeidiau a Meistri
Ysbryd: Byd y
Shamaniaid

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Stephen Parker
Mae gerddi bob amser wedi bod yn
ysbrydoliaeth fawr i artistiaid. Yn yr oes
fodern, enillodd yr 'artist-arddwr' ei blwyf, a
daeth arlunwyr yn arddwyr. Gwnaeth cariad
yr artist at erddi greu cyfleoedd newydd i
arbrofi gyda lliwiau, themâu ac emosiynau,
wrth i'r ardd ddod yn amlwg yn bwnc pwysig
mewn celf fodern.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 9 Ionawr 2023

 Dr Juliette Wood
Mae siamaniaeth yn aml yn gysylltiedig â
chymdeithasau brodorol a llwythol, ond mae
hefyd yn ennyn syniadau am deithiau
cyfriniol a diwylliannau egsotig. Mae'n
ymwneud â chred mewn ymarferwyr
crefyddol sy'n cyfathrebu â byd yr ysbrydion a
phwerau sy'n amrywio o iacháu salwch i
hwyluso’r daith i'r byd nesaf. Mae'r cwrs hwn
yn ystyried siamaniaid yn hanesyddol, yn
archaeolegol ac mewn diwylliant poblogaidd.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 19 Ionawr 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5497A

10 Credyd, Lefel 4
ARC22A5490A

Ffôn: 029 2087 0000

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 11 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

 Dr Christina Hatzmichael Whitley
O'r Parthenon yn Athen i'r oracl yn Delphi,
trwy ddinasoedd a chanolfannau
crefyddol, mae'r cwrs hwn yn archwilio celf
Gwlad Groeg Glasurol, gan gynnwys
cerflunwaith, pensaernïaeth, crochenwaith
a phaentio waliau, wedi'u gosod yn eu
cyd-destun cymdeithasol, gwleidyddol a
hanesyddol. Byddwn yn ystyried rhywedd,
cartrefi, bywyd bob dydd, cefn gwlad,
crefydd a chladdedigaethau, gan archwilio
gwerthoedd, arferion a diddordeb parhaus
Gwlad Groeg Glasurol.

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
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Y Tŷ Modern

10 Credyd, Lefel 4
FOL22A5491A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Cyflwyniad i Hanes Celf

Y Dyniaethau

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Angela Morelli
Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
ddisgyblaeth Hanes Celf. Bydd myfyrwyr
yn astudio ystod o wahanol gyfnodau ac
arddulliau tra hefyd yn archwilio
casgliadau Amgueddfa Cymru yn Cathays,
Caerdydd. Nid oes angen unrhyw
wybodaeth flaenorol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Gwener rhwng 11:00 a 13:00
Yn dechrau ar 20 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
AAA22A5512A

O Fforymau Rhufeinig i
Ganolfannau Hamdden yr
UE a thu hwnt: Trefi
Cymru mewn Hanes
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Elizabeth Jones
Mae trefi yn elfennau annatod o'n
bywydau: rydym yn gweithio, yn siopa ac
yn chwarae ynddynt. Fodd bynnag, maent
yn newid o hyd mewn ymateb i
ddigwyddiadau cenedlaethol a byd-eang.
Mae'r cwrs hwn yn trin a thrafod esblygiad
trefi yng Nghymru o'r oes Rufeinig hyd
heddiw. Mae'n edrych ar y digwyddiadau
a'r prosesau sydd wedi'u llywio ac yn
ystyried pa ddyfodol sydd o'u blaenau yn
dilyn y pandemig a Brexit.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5232A

Garddwyr Benywaidd
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Stephen Parker
Ail-archwilio garddwyr benywaidd a greodd
ystadau mawrion, parciau cyhoeddus,
tirweddau trefol a noddfeydd preifat o'r
17eg ganrif hyd at yr oes fodern. Trwy
edrych y tu hwnt i’r gerddi mwy adnabyddus
a gynlluniwyd gan Jekyll a Lindsay, bydd y
cwrs hwn yn ystyried y nifer o erddi cain a
grëwyd gan fenywod, sydd am ba bynnag
reswm, yn llai adnabyddus y dyddiau hyn.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 19 Ebrill 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5499A

Hanes Caerdydd:
O Gaer Rufeinig i
Brifddinas
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Elizabeth Jones
Mae'r cwrs hwn yn edrych ar y prif
ffactorau hanesyddol, cymdeithasol a
diwylliannol sydd wedi dylanwadu ar hanes
Caerdydd gan gynnwys datblygu cynnar y
ddinas yn nwylo’r Rhufeiniaid a'r
Normaniaid, ei dwf i fod yn dref sirol a
phorthladd, ac etifeddiaeth y teulu Bute.
Mae'r cwrs hefyd yn edrych ar y
gweithgareddau amrywiol sydd wedi
ymddiddori bywydau pobl Caerdydd dros y
canrifoedd, o wleidyddiaeth, addysg a
chrefydd i ddiwylliant, hamdden a
chwaraeon.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 2 Mai 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5156A

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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CERDDORIAETH
Y Dyniaethau

Gweithdy Cyfansoddi
Cerddoriaeth Ar-lein

Gwobr Cerddoriaeth
yn y Gymuned 2020

Ffi o £382.00 (Ffi gonsesiynol o £344.00)
 Dr Gareth Churchill
Mae’r cwrs hwn yn cynnig cymorth personol
o bell gan diwtoriaid (drwy ebost fel arfer) i
gyfansoddwyr newydd a phrofiadol sydd
eisiau ymgymryd â’u prosiectau eu hunain.
Bydd natur yr astudiaeth wedi'i theilwra i
anghenion unigol y myfyrwyr. Mae’r cwrs yn
bennaf ar gyfer myfyrwyr sy’n cyfansoddi
cerddoriaeth wedi’i hysbrydoli gan arddull
glasurol celfyddyd Orllewinol, mewn
cyfansoddiadau offerynnol a/neu leisiol.
Mae cofrestru ymlaen llaw, ynghyd â
datganiad o’ch diddordebau, yn hanfodol.
 Yn dechrau ar 26 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
MPR22A4549A
 Yn dechrau ar 23 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
MPR22A4549B
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Cerddoriaeth Boblogaidd,
Diwylliant a
Chymdeithas

Gweithdy Addasu
Cerddoriaeth Ar-lein
Ffi o £382.00 (Ffi gonsesiynol o £344.00)

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Liz Lane
Mae’r cwrs hwn yn cynnig cymorth personol
o bell gan diwtoriaid (fel arfer drwy ebost) i
osodwyr cerddoriaeth newydd a phrofiadol
sydd eisiau ymgymryd â’u prosiectau eu
hunain. Bydd natur yr astudiaeth wedi'i
theilwra i anghenion unigol y myfyrwyr.
Anelir y cwrs yn bennaf at fyfyrwyr a hoffai
osod cerddoriaeth o ystod o genres ar gyfer
cyfuniad o offerynnau a/neu leisiau. Mae
cofrestru ymlaen llaw, ynghyd â datganiad
o’ch diddordebau, yn hanfodol.
 Yn dechrau ar 23 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
MPR22A4609A
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Ffôn: 029 2087 0000

 Dr Danijela Špirić-Beard
Pam fod cerddoriaeth boblogaidd mor
bwysig i ni? Sut a pham mae cerddoriaeth
boblogaidd yn ystyrlon i ni yn ein bywydau
bob dydd? Sut ydym yn defnyddio
cerddoriaeth i ddeall ein hunaniaethau
personol, a rhai pobl eraill? Bydd y cwrs
hwn yn mynd i'r afael â'r cwestiynau hyn
ac yn ceisio eu harchwilio o amrywiaeth o
safbwyntiau.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Mai 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
MED22A5070A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

“Rydw i wedi dysgu
ymddiried yn fy ngreddf”

Ffôn: 029 2087 0000

Christopher Jones

“

“

Mae Christopher
Jones yn gerddor
profiadol a
benderfynodd
gofrestru ar
Weithdy
Cyfansoddi
Cerddoriaeth
Gareth Churchill.

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

Y Dyniaethau
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Llwybr at radd mewn
Y Dyniaethau

Hanes, Archaeoleg
a Chrefydd
Cydlynydd Archwilio'r Gorffennol:
Dr Paul Webster
Ffôn: 029 2087 5610
Ebost:
WebsterP@caerdydd.ac.uk

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree
Mae llwybr Archwilio'r
Gorffennol yn cynnig llwybr i
astudio graddau israddedig ym
Mhrifysgol Caerdydd:
 Archaeoleg
 Crefydd
 Hanes
 Hanes yr Henfyd
Nid oes unrhyw ofynion
mynediad ffurfiol. Ar ôl i chi

Sut mae'n
gweithio

O leiaf... UN modiwl
craidd 10 credyd o
Grŵp 1

24

Ffôn: 029 2087 0000

orffen dilyn llwybr Archwilio'r
Gorffennol yn llwyddiannus,
mae cyfweliad ym Mhrifysgol
Caerdydd wedi’i warantu. Os
byddwch yn symud ymlaen i
raglen gradd, byddwch yn
gymwys i fod â 'statws uwch' o
60 credyd. Mae hyn yn golygu
y bydd y 60 credyd hyn yn cyfrif
tuag at eich blwyddyn gyntaf o
astudio ar gyfer y radd.

Mae’r
Llwybr at Archwilio’r
Gorffennol
yn cynnwys chwe
modiwl 10 credyd, gan
gynnwys:-

A PHUM modiwl
opsiwn 10 credyd o
Grŵp 2

NEU BEDWAR modiwl
opsiwn 10 credyd o
Grŵp 2 ynghyd â
modiwl 10 credyd
priodol o’r prosbectws*
ehangach.

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Y Dyniaethau

Grŵp 1:
Modiwlau craidd
Archwilio'r Gorffennol:
Hanes
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Melissa Julian-Jones
Beth yw Hanes? Bydd y cwrs hwn yn rhoi i
chi’r sgiliau i astudio’r gorffennol. Byddwn
yn ystyried syniadau am genedl a
hunaniaeth yn Ynysoedd Prydain, o'r
oesoedd canol hyd heddiw, gan ystyried
mythau cenedlaethol, ethnigrwydd a
syniadau am dreftadaeth, tra hefyd yn
edrych ar themâu megis sut caiff hanes ei
ddefnyddio gan gymdeithasau gwahanol.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 29 Medi 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
HIS22A4596A

Llenyddiaeth a
Chymdeithas Hynafol

Grŵp 2:
Diwlau dewisol

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Archwilio
Crefyddau'r Byd

Archaeoleg a Brwydr y
Rhywiau

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Gina Bevan
Beth yw crefydd? Sut ydyn ni'n ei astudio?
Byddwn yn archwilio crefyddau o bob rhan
o’r byd, gan gyflwyno gwahanol ffydd a
thraddodiadau crefyddol byd-eang amrywiol,
a gofyn cwestiynau ehangach ynghylch
testunau, arferion, awdurdod a hunaniaeth.
Byddwn yn ystyried y materion sy'n wynebu
crefyddau heddiw, megis ymfudo,
technoleg, seciwlareiddio ac ymddangosiad
'crefyddau newydd'
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
REL22A5484A

Archwilio'r Gorffennol:
Archaeoleg

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Christina Hatzimichael Whitley
Mae’r berthynas a’r gwrthdaro rhwng dynion
a merched mor hen â diwylliant ei hun.
Faint maen nhw wedi newid yn ystod yr holl
amser hwnnw? Trwy astudiaethau achos
sy’n ymwneud â dwy fil o flynyddoedd o
archaeoleg a hanes Môr y Canoldir, byddwn
yn ceisio ateb y cwestiwn hwnnw, gan
archwilio hunaniaeth, galluedd, plentyndod,
henaint, a thystiolaeth megis gweithiau
celf, claddedigaethau, crochenwaith a
thecstilau.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
ARC22A4913A

 Dr Gina Bevan
Beth oedd yn ei olygu i fod yn Roegaidd neu'n
Rufeinig? Beth mae testunau hynafol yn ei
ddatgelu am agweddau at ryfel, cariad, teulu
a rhywedd ac am y lleisiau ymylol? Gan
ddefnyddio testunau sy’n amrywio o
farddoniaeth epig i gomedi, a chan gynnwys
gweithiau gan Homer, Sophocles, Ovid, a
Virgil, byddwn yn archwilio cymdeithasau fu’n
creu straeon sy'n parhau i swyno
cynulleidfaoedd heddiw.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 18 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
LIT22A5501A

Cyrff sy’n Syfrdanu a
Chredoau Anhygoel,
1500-1700
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Rachel Bowen

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Christina Hatzimichael Whitley
Mae archaeolegwyr yn gwneud llawer mwy
na chloddio, ond beth yw archaeoleg a beth
mae archaeolegwyr yn ei wneud? Mae'r
cwrs hwn yn cyflwyno ymagweddau a
thechnegau, gan ymchwilio i ailadeiladu
tirwedd ac amaethyddiaeth, technoleg,
masnach, diet, arferion claddu, credoau,
hunaniaethau diwylliannol, a bywydau
unigolion a chymunedau'r gorffennol.
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 10 Ionawr 2023

Er y gall credoau o gyfnodau cynharach
ymddangos yn gynnyrch ‘anwybodaeth’ neu
‘ofergoeliaeth’, roedd dealltwriaethau modern
cynnar o’r corff dynol yn aml yn seiliedig ar
astudiaeth ofalus a systemau meddwl
cymhleth, gan ddweud wrthym sut yr oedd
pobl yn gweld y byd a’u lle ynddo. Byddwn yn
archwilio credoau am y corff, 1500-1700,
gan gynnwys agweddau at iachâd,
meddygaeth, y nefoedd, uffern, angenfilod,
ysbrydion, gwrachod a phroffwydoliaeth.
 7 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Plus 4 online hours

Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd

Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd

10 Credyd, Lefel 4
HIS22A4599A

10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5489A

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Ymfudo a Ffurfio Prydain
Amlddiwylliannol

Y Dyniaethau

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
Q Dr Melissa Julian-Jones
Mae hanes hir i ymfudo a hawl pobl i symud
yn rhydd. Mae'r cwrs hwn yn edrych ar
fewnfudo a hanes Prydain fodern, gan drafod
themâu economaidd, cymdeithasol, milwrol,
crefyddol a gwleidyddol. Byddwn yn ystyried
sut mae hanes cymunedau wedi'i ysgrifennu,
a sut mae hunaniaeth, hil a rhywedd wedi
ffurfio safbwyntiau ynghylch gorffennol,
presennol a dyfodol Prydain
amlddiwylliannol..
Q 8 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 21:00
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5336A

Roedd gen i
ddiddordeb
cyffredinol mewn
hanes, a dyna
wnaeth fy ysgogi i
gofrestru ar y llwybr.

Hanes Mytholegol
Cymru
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
Q Dr Juliette Wood
Mae straeon am antur, hud a'r byd arall yn
cydredeg â hanesion tywysogion Cymreig,
diwydiant a bywydau cyffredin. Byddwn yn
archwilio’r hanes chwedlonol hwn, gan drafod
arwyr, arwresau, seintiau, beirdd a
derwyddon, gan ymchwilio i ysbrydion sy’n
gysylltiedig â chestyll, eglwysi, megalithau,
ogofâu a mwyngloddiau. Sut mae’r hanes
chwedlonol hwn yn berthnasol i fyd
cymdeithasol a gwleidyddol cyfnewidiol
Cymru, a hanes hunaniaeth Gymreig?
Q 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 20 Ebrill 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd

Fe wnaeth y llwybr fy mharatoi ar
gyfer fy ngradd trwy ganiatáu i mi
loywi’r sgiliau academaidd nad
oeddwn wedi'u defnyddio ers sawl
blwyddyn. Fe wnaeth lefel y
gefnogaeth a’r anogaeth a gefais
wrth astudio fy helpu i lwyddo hyd
at eithaf fy ngalluoedd
academaidd. Roedd tiwtor wrth law
bob amser i ateb cwestiynau, a
pharhaodd hyn drwy gydol y broses
o bontio i'r cynllun gradd. Roedd
yna rywun i roi help llaw pan oedd
angen bob cam o'r ffordd.
Rhoddodd y Llwybr gyfle i mi ennill
sgiliau gwerthfawr mewn ymchwil
ac ysgrifennu. Cefais hefyd sgiliau

proffesiynol a wnaeth fy mharatoi i
symud ymlaen i swyddi oedd gyda
mwy o gyfrifoldeb.
Mae'r llwybr yn fuddsoddiad ynoch
chi'ch hun. Mae'n ffordd wych o
gael rhagflas ar sut brofiad fyddai
astudio ar gyfer gradd. Rydych
chi'n gallu archwilio'r hyn sydd o
ddiddordeb i chi heb amharu ar y
cydbwysedd rhwng eich bywyd a’ch
gwaith. Os ydych chi'n poeni a yw'r
cwrs yn addas i chi, bydd digon o
gefnogaeth yno ar eich cyfer.
Agorodd y llwybr ddrysau i mi nad
oeddwn hyd yn oed yn gwybod eu
bod yn bodoli, ac rwy’n
wirioneddol
ddiolchgar am hynny.

Graddiodd Jordan Graham
o Brifysgol Caerdydd gyda BA mewn
Hanes yn 2022

10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5488A
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Ffôn: 029 2087 0000
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Heneiddio Drwy'r
Oesoedd: Bioarchaeoleg a
Phobl y Gorffennol

Syniadau ynghylch
Ymerodraethau:
O Bersia i Putin

Rôl y Frenhines yn yr
Oesoedd Canol
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Charlotte Pickard

 Katie Faillace
O fod yn faban i fod yn hŷn, sut gallwn ni
ymchwilio i oedran yng nghymdeithasau’r
gorffennol? Gan ddefnyddio enghreifftiau o
Brydain, Ewrop a Gogledd America, byddwn
yn ystyried sut mae bioarchaeolegwyr yn
amcangyfrif oedran gan ddefnyddio esgyrn a
dannedd, a sut mae sgerbydau dynol yn rhoi
tystiolaeth o ddiet, daearyddiaeth, ac
arwyddion o glefyd a thrawma. Sut gall
archaeoleg daflu golau ar oedran, defodau
newid byd, cyfrifoldebau cymdeithasol a
hunaniaethau personol?
 9 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 25 Ebrill 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
ARC22A5487A

Beth oedd rôl y frenhines yn y byd
canoloesol? Gan ddefnyddio enghreifftiau o
deyrnasoedd Sbaen, Lloegr, a Ffrainc rhwng
y deuddegfed a’r pymthegfed ganrif, byddwn
yn ymchwilio i'r berthynas rhwng menywod
Brenhinol a grym, ystyried parhad y
breninliniau, breninesau yn wleidyddion a
rheolwyr llwyr, ac yn noddwyr crefydd a
diwylliant.
 6 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 18:00 a 21:00
Yn dechrau ar 8 Mai 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5217A

 Dr Alun Williams
Beth yw ymerodraeth? Sut mae
ymerodraethau hynafol wedi dylanwadu ar
brosiectau imperialaidd diweddarach, hyd
heddiw? Byddwn yn archwilio
ymerodraethau gan gynnwys Asyria, Persia,
Rhufain, ymerodraethau'r Dadeni a luniwyd
yn y 'Byd Newydd', a gweledigaethau
imperialaidd mwy diweddar o'r Rhyfeloedd
Byd, y Rhyfel Oer a'r cyfnod ôl-Sofietaidd. A
wnaeth syniadau, ideolegau ac arferion
hynafol yr ymerodraeth ddylanwadu ar eu
holynwyr ac, os felly, sut?
 3 Cyfarfod
Dydd Sadwrn rhwng 10:00 a 16:00
10 Mehefin, 17 Mehefin a 1 Gorffennaf
2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
HIS22A5486A

Mae ein cyfres o ddarlithoedd misol am ddim yn cyflwyno cyfnod cyffrous o
hanes, archaeoleg, llenyddiaeth a chrefydd ac yn rhoi cipolwg o’r ymchwil a
wnaed gan academyddion Prifysgol Caerdydd ac eraill er mwyn rhoi syniad i chi o
astudio gyda ni.
Bydd ein cyfres boblogaidd yn parhau ar-lein yn 2022-23, a byddwn yn cyhoeddi
teitlau a dyddiadau’r darlithoedd ar ein gwefan cyn pob sgwrs, yn ogystal ag anfon
manylion cofrestru drwy ebost at ein myfyrwyr a'n tanysgrifwyr.
Os hoffech ymuno â'n rhestr bostio i gael gwybodaeth am y darlithoedd, cysylltwch â
Dr Paul Webster: websterp@caerdydd.ac.uk

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Arabeg: Dechreuwyr

Ieithoedd
Modern

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 Tiwtor i’w gadarnhau
Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr
llwyr, a chaiff myfyrwyr eu cyflwyno i'r
Arabeg a diwylliant Arabaidd. Bydd y
pwyslais ar ddatblygu sgiliau siarad a
gwrando. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael
argraff dda o agweddau a bywyd bob
dydd y byd Arabeg ei iaith.
24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 16 Ionawr 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd

Senior Lecturer in Ieithoedd Modern: Helga Eckart
Ffôn: 029 2087 5336
Ebost: Eckart@caerdydd.ac.uk
Executive Officer: Siân Austin
Ffôn: 029 2087 4183
Ebost: languages@caerdydd.ac.uk

20 Credyd, Lefel 4
ARA22A2005A

Chinese Courses: Professor Lifang Lin
Ffôn: 029 2087 5234
Ebost: LinL11@caerdydd.ac.uk

Sgiliau Cyfathrebu
Arabeg I
Ffi o £308.00 (Ffi gonsesiynol o £246.00)
 Sefat Salama
Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i ehangu
gwybodaeth a geirfa myfyrwyr ynghylch pob
thema drwy gyfrwng trafodaethau, chwarae
rôl, ymchwil a chyflwyniadau. Wrth weithio'n
annibynnol ac mewn grwpiau, byddwch yn
cael eich gwahodd i ddefnyddio
diddordebau personol a phrofiad i gefnogi
eich cyfranogiad wrth archwilio'r agweddau
ehangach ar amrywiaeth eang o themâu.
 18 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
ARA22A4041A

Arabeg

Arabeg: Dechreuwyr II
Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)

Arabeg: Dechreuwyr I
Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Buthenah Davies
Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr
llwyr, a chaiff myfyrwyr eu cyflwyno i'r
Arabeg a diwylliant Arabaidd. Bydd y
pwyslais ar ddatblygu sgiliau siarad a
gwrando. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael
argraff dda o agweddau a bywyd bob
dydd y byd Arabeg ei iaith.
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
ARA22A4633A
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Ffôn: 029 2087 0000

 Dr Buthenah Davies
Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd
wedi astudio Arabeg: Dechreuwyr I,
neu sy'n meddu ar rywfaint o wybodaeth
sylfaenol iawn o Arabeg. Nid yw'n addas
i ddechreuwyr llwyr yn yr iaith.
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
ARA22A4634A

Ymrestrwch
nawr!
www.caerdydd.ac.uk/dysgu

Mae’r tabl hwn yn eich helpu i ddod o hyd i’ch lefel. Fodd bynnag, gwyddom y gall hynny fod yn anodd,
mewn rhai amgylchiadau. Dyna pam y mae gennych yr opsiwn o newid o un cwrs i un arall yn ystod yr
ychydig wythnosau cyntaf.

Lefel Cymhwysedd a argymhellir wrth
ymuno

Nid oes gennych unrhyw wybodaeth flaenorol
o’r iaith.

Camau

CAM A

CAM A+

Gallech fod wedi astudio’r iaith gryn amser yn ôl ac
mae’n bosibl ei bod bellach yn rhydlyd gennych
(astudio’n rhan-amser am flwyddyn neu TGAU
‘rydlyd’ yn yr iaith a astudiwyd).

CAM B

Lefel Cymhwysedd a gyrhaeddir ar ddiwedd
y cam hwnnw o’r cwrs (pob iaith)

Cyfeirnod
Ewropeaidd
Cyffredin

Sgiliau goroesi sylfaenol: deall testunau ysgrifenedig a
llafar sylfaenol; cymryd rhan mewn sgwrs syml; cyfleu
gwybodaeth syml yn ysgrifenedig.

Paratoi ar gyfer A1

Ieithoedd Modern
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Crëwyd Cam A + fel pont rhwng cam A a cham B

Dylech fod yn meddu ar eirfa ddigonol er mwyn ymdopi â
sefyllfaoedd bob dydd gyda chynnwys rhagweladwy ac
anghenion goroesi syml. Dylech allu delio â sgyrsiau
cymdeithasol byr iawn. Dylech fod yn gallu deall disgrifiad
syml.
Paratoi ar gyfer A2

Gallech fod wedi caffael sgiliau goroesi yn yr iaith
ac wedi cael ychydig o gyfle i ddefnyddio’r iaith yn
ddiweddar (astudio rhan-amser am ddwy flynedd
neu wedi llwyddo’n dda yn ddiweddar mewn TGAU
yn yr iaith a astudiwyd).

Gallai fod gennych afael da ar yr iaith beth amser
yn ôl a’ch bod eisiau gloywi a chynyddu ar eich
dealltwriaeth a’ch mynegiant (astudiaeth rhanamser am dair blynedd neu Safon Uwch ‘rydlyd’ un
yr iaith a astudiwyd).

CAM C

Dylech fod yn gallu ymdopi’n hyderus â sefyllfaoedd bob
dydd. Dylech fod yn gallu deall sgwrs syml ac
uniongyrchol o wybodaeth gyfyngedig am faterion
cyfarwydd a chyffredin.

CAM D

Dylech fod yn meddu ar ddigon o iaith i ymdopi, gyda
geirfa ddigonol er mwyn deall pynciau megis teulu a
diddordebau, gwaith, teithio a materion cyfoes. Dylech
fod yn gallu deall y prif bwyntiau mewn syniad neu
broblem gyda manylder rhesymol.
Paratoi ar gyfer B1

Yn ddiweddar, rydych wedi cwblhau Safon Uwch
yn yr iaith a astudiwyd ac rydych yn barod i fynd
gam ymhellach (astudio rhan-amser am bedair
blynedd neu Safon Uwch yn yr iaith a astudiwyd).

CAM E

Dylech fod yn meddu ar ddigon o iaith i ymdopi, gyda
geirfa ddigonol er mwyn deall pynciau megis teulu a
diddordebau, gwaith, teithio a materion cyfoes. Dylech
allu adnabod geiriau anghyfarwydd o’r cyd-destun ar
bynciau yn ymwneud â’ch maes/diddordebau.

Mae gennych wybodaeth dda iawn o’r iaith ac
rydych am gwrs ysgogol i gyfateb ac ymestyn eich
cymwyseddau (pum mlynedd o astudio'n rhanamser neu Gam E Uwch).

CAM F

Gydag ychydig o ymdrech, dylech allu cadw i fyny â
thrafodaethau cyflym a thafodieithol. Dylech fod yn gallu
deall gwybodaeth fanwl yn ddibynadwy.

Paratoi ar gyfer B2

CAM G/H

Dylai fod gennych afael da ar repertoire geiriadurol eang a
gafael da ar fynegiant idiomatig a thafodieitheg. Dylech
fod yn gallu deall iaith yn effeithiol at ddibenion
cymdeithasol, gan gynnwys defnydd emosiynol, awgrymog

Paratoi ar gyfer C1

Mae gennych afael ardderchog ar yr iaith ac
rydych yn ei defnyddio’n rheolaidd. Bydd y lefel
hon yn gwella eich sgiliau iaith sy’n agos at fod yn
frodorol (chwe blynedd o astudio rhan-amser neu
Gam F Uwch).

Arholiadau Iaith
Rhyngwladol mewn
Tsieinëeg, Ffrangeg,
Almaeneg, Eidaleg,
Japaneeg a Sbaeneg.

Ffôn: 029 2087 0000

Gallwch sefyll yr arholiadau canlynol:
- DELF/DALF (Ffrangeg)
- CILS (Eidaleg)
- DELE (Sbaeneg)

- Goethe Zertifikat (Almaeneg)
- HSK (Tsieinëeg)
- JLPT (Japaneeg)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni
Ebost: languages@caerdydd.ac.uk Ffôn: 029 2087 4183
www.caerdydd.ac.uk/modern-languages/about-us/internationallanguage-qualifications

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Tsieinëeg
Ieithoedd Modern

Tsieinëeg: Dechreuwyr I
Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Mae'r modiwl wedi'i lunio ar gyfer y rheini
sydd heb unrhyw wybodaeth flaenorol o'r
Tsieinëeg. Mae'n canolbwyntio ar ddatblygu
sgiliau siarad a deall Tsieinëeg bob dydd,
darllen ac ysgrifennu/teipio llythrennau
Tsieinëeg mewn pinyin gwyddor. Bydd
myfyrwyr hefyd yn dysgu'r strwythurau
brawddeg Tsieinëeg sylfaenol a'n dod i
adnabod diwylliant Tsieineaidd.
 Kun Hao
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 26 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CHI22A4637A
 Zhang Qi
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 28 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CHI22A4637B
 Tiwtor i’w gadarnhau
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CHI22A4637C
 Tiwtor i’w gadarnhau
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 8 Mai 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CHI22A4637D

Tsieinëeg: Dechreuwyr II

Tsieinëeg: Canolradd

Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 Mae'r modiwl wedi'i ddylunio ar gyfer y
rheini sydd wedi dysgu ychydig o Tsieinëeg
sylfaenol. Bydd yn parhau i ddatblygu
sgiliau gwrando, siarad, darllen ac
ysgrifennu ar gyfer sefyllfaoedd bywyd bob
dydd. Bydd myfyrwyr yn dysgu adnabod ac
ysgrifennu llythrennau Tsieinëeg ac yn
defnyddio strwythurau gramadegol sylfaenol
at ddibenion ymarferol â gwybodaeth
berthnasol o ddiwylliant Tsieineaidd. Nid
yw'n addas i ddechreuwyr llwyr.
 Kun Hao
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 27 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CHI22A4638A
 Jie Chen
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
CHI22A4638B
 Tiwtor i’w gadarnhau
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CHI22A4638C
 Tiwtor i’w gadarnhau
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 2 Mai 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
CHI22A4638D

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Tsieinëeg:
Canolradd Uwch
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Jingjing Ruan
Diben y modiwl yw gwella sgiliau iaith
dysgwyr Tsieinëeg hyd at lefel gymharol
uchel. Bydd dysgwyr yn dysgu cyfathrebu â
siaradwyr brodorol, ffurfio geiriau ac
ymadroddion newydd â gwybodaeth o
lythrennau, ac ysgrifennu paragraffau
mewn llythrennau Tsieinëeg gyda
strwythurau gramadegol mwy datblygedig a
gwybodaeth o ddiwylliant Tsieineaidd.
 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 26 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
CHI22A4644A

Tsieinëeg: Gwella

Tsieinëeg: Uwch

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 27 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
CHI22A1002A

Ffôn: 029 2087 0000

 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 29 Medi 2022

20 Credyd, Lefel 4
CHI22A4643A

 Wei Tang
Nod y modiwl hwn yw gwella hyfedredd
dysgwyr mewn Tsieinëeg. Bydd dysgwyr yn
parhau i ddatblygu eu sgiliau gwrando,
siarad, darllen ac ysgrifennu gyda phynciau
mwy datblygedig. Byddant yn dysgu
adnabod ac ysgrifennu rhagor o lythrennau
Tsieinëeg ac yn defnyddio strwythurau
gramadegol sylfaenol at ddibenion
ymarferol. Caiff dysgwyr eu cyflwyno i fwy o
wybodaeth am y diwylliant Tsieineaidd.

30

 Wei Tang
Nod y modiwl hwn yw cynyddu hyfedredd
dysgwyr mewn Tsieinëeg Mandarin. Bydd
dysgwyr yn datblygu eu sgiliau gwrando,
siarad, darllen ac ysgrifennu gyda
phynciau mwy datblygedig. Byddant yn
ennill sgiliau darllen a deall testun
Tsieinëeg ar lefel ganolradd ac ysgrifennu
paragraffau mewn llythrennau Tsieinëeg
gyda strwythurau gramadegol mwy
datblygedig a gwybodaeth o ddiwylliant
Tsieineaidd.

 Jingjing Ruan
Nod y modiwl hwn yw cynyddu hyfedredd
dysgwyr mewn Tsieinëeg Mandarin. Bydd
dysgwyr yn datblygu eu sgiliau gwrando,
siarad, darllen ac ysgrifennu gyda
phynciau mwy datblygedig. Byddant yn
ennill sgiliau darllen a deall testun
Tsieinëeg ar lefel ganolradd ac ysgrifennu
paragraffau mewn llythrennau Tsieinëeg
gyda strwythurau gramadegol mwy
datblygedig a gwybodaeth o ddiwylliant
Tsieineaidd.
 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 29 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
CHI22A5137A
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Ieithoedd Modern

Ffrangeg
Ffrangeg i Ddechreuwyr Cam A
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Tiwtor i’w gadarnhau
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 12:00 a 14:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2607A
 Julien Carelli
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2607B

Ffrangeg:
Gwella - Cam B
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Hamid Sahki
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2608A
 Julien Carelli
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2608B

Ffrangeg:
Canolradd - Cam C

Ffrangeg:
Canolradd Uwch - Cam D

Ffrangeg:
Uwch - Cam F

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 Hamid Sahki
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2610A

 Stéphane Jenaer
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2719A

Ffrangeg:
Uwch - Cam G

Dysgwch
gyda ni a...

gwireddu eic
h
potensial
dysgu!

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Stéphane Jenaer
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 5
FRE22A2612A

Ffrangeg: Uwchraddol
Is – Cam E

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Hamid Sahki
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 12:00 a 14:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2609A
 Marie-Laure Jones
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2609B

Ffôn: 029 2087 0000

 Ariane Laumonier
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2611A
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
FRE22A2611B
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Filière littérature

Almaeneg:
Canolradd - Cam C

Almaeneg

Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)

Ieithoedd Modern

 Hamid Sahki
Cette année, nous étudierons entre autres,
L’homme aux cercles bleus de Fred Vargas
(éditions J’ai lu), Eldorado de Laurent
Gaudé (éditions J’ai lu) 2084 de Boualem
Samsal (éditions Folio). Pour étudiants d'un
bon niveau, ce cours est entièrement
enseigné en français.)
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
20 Credyd, Lefel 5
FRE22A5320A

Almaeneg:
Dechreuwyr - Cam A

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Dr Gaby Cablitz
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:000
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
GER22A2615A

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
GER22A2613A

Almaeneg:
Gwella - Cam B

 Dr Gaby Cablitz
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
GER22A2614A
 Denise Micic
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Gwener rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 7 Hydref 2022

Dysgu gyda ni a ...
ça se discute

derbyn hyfforddiant
arbenigol gan
siaradwyr brodorol

Almaeneg:
Canolradd Uwch - Cam D
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Prif Adeilad, Plas y Parc, Caerdydd∅
30 Credyd, Lefel 4
GER22A2614B

 Dr Sabina Barczyk-Wozniak
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022

 Dr Sabina Barczyk-Wozniak
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
GER22A2616A

Almaeneg:
Uwch - Cam E
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Tiwtor i’w gadarnhau
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
GER22A2720A

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Hamid Sahki
 Nadia Nebot
Ce cours est d'un niveau supérieur avancé
qui s'adresse aux étudiants qui souhaitent
perfectionner leur connaissance de la
langue, de la société et de la culture
française. Organisé afin de pratiquer tous
les aspects de la langue (Oral, Ecrit,
Audio), ce cours inclura de nombreuses
conversations en classe, animé de débats
sur des thèmes actuels de société, arts,
patrimoine, histoire, musique, culture,
sciences et techniques: tous les sujets
sont abordés et analysés (niveau DALF C1)
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 5
FRE22A5503A
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Ieithoedd Modern

Groeg
Groeg: Dechreuwyr I
Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Dr Christina Hatzimichael Whitley
Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr llwyr.
Bydd myfyrwyr yn dysgu darllen yr wyddor
Groeg a chânt eu cyflwyno i ramadeg a
lluniad brawddegau Groeg. Ymdrinnir â
strwythurau iaith a sgwrs sylfaenol ac
erbyn diwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn
gallu darllen Groeg, archebu bwyd/diodydd
mewn bwyty, cyflwyno eu hunain a
chynnal ambell sgwrs sylfaenol mewn
Groeg.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
GRE22A1678A

Groeg: Dechreuwyr II
Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Dr Christina Hatzimichael Whitley
Bydd y cwrs hwn, sy'n dilyn ymlaen o Groeg
i Ddechreuwyr I, yn gwella sgiliau llafar,
ysgrifennu a gwrando ymhellach. Byddwn
yn adeiladu ar eirfa, ymadroddion ac
ysgrifennu mewn Groeg. Dylai myfyrwyr sy'n
ymuno â’r cwrs hwn allu darllen Groeg a
meddu ar ychydig o eirfa sylfaenol, nid yw'n
addas ar gyfer dechreuwyr llwyr.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein

Groeg:
Gwella - Cam B.

Groeg:
Uwchraddol Is - Cam D

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 Dr Christina Hatzimichael Whitley
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd
wedi astudio Groeg: Dechreuwyr II neu
wedi cael rhai gwersi Groeg ffurfiol neu
anffurfiol yn y gorffennol.Cyflwynir y
myfyrwyr i gystrawennau brawddegau mwy
cymhleth a gramadeg fwy datblygedig.
Bydd pwyslais arbennig ar sgiliau llafar a
gwrando.

 Dr Christina Hatzimichael Whitley
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd
wedi astudio Groeg am dair blynedd yn
rhan-amser. Mae'n adeiladu ar y sylfaen
ramadegol a gafwyd mewn astudiaethau
blaenorol ond mae'r pwyslais ar sgiliau
cyfathrebu a sgiliau darllen a deall. Bydd
testunau cyffredinol oedd yn rhan o gyrsiau
blaenorol yn cael eu diwygio a'u hehangu a
bydd eich gwybodaeth am ddiwylliant Gwlad
Groeg a Chymdeithas yn cael eu datblygu
ymhellach drwy gyflwyno themâu newydd.

 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 20221
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
20 Credyd, Lefel 4
GRE22A4544A

 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein

10 Credyd, Lefel 4
GRE22A1679A

20 Credyd, Lefel 4
GRE22A3524A

Groeg:
Canolradd - Cam C
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Dr Christina Hatzimichael Whitley
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd
wedi astudio Groeg am ddwy flynedd yn
rhan-amser. Mae'n adeiladu ar y sylfaen
ramadegol a gafwyd mewn astudiaethau
blaenorol ond mae'r pwyslais ar sgiliau
cyfathrebu a sgiliau darllen a deall. Bydd
testunau cyffredinol oedd yn rhan o gyrsiau
blaenorol yn cael eu diwygio a'u hehangu a
bydd eich gwybodaeth am ddiwylliant Gwlad
Groeg a Chymdeithas yn cael eu datblygu
ymhellach drwy gyflwyno themâu newydd.
 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
20 Credyd, Lefel 4
GRE22A4318A
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Eidaleg
Ieithoedd Modern

Eidaleg:
Dechreuwyr - Cam A
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Dr Bruna Chezzi
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
ITA22A2618A
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2021
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
ITA22A2618B

Eidaleg:
Dechreuwyr - Cam A
Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)
 Martina Gallina
Nod y cwrs yw rhoi sylfaen i chi mewn
strwythurau gramadegol sylfaenol Eidaleg er
mwyn cyfathrebu ar lefel sylfaenol mewn
sefyllfaoedd cymdeithasol a goroesi
hanfodol yn yr Eidal. Bydd y cwrs yn rhoi
profiad dysgu mwy dwys i chi yn sgil cael
eich addysgu ddwywaith yr wythnos.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
ITA22A4846A

Eidaleg:
Gwella - Cam B

Eidaleg:
Gwella - Cam B

Eidaleg:
Uwchraddol Is - Cam E

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 Dr Bruna Chezzi
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00 Yn
dechrau ar 4 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
ITA22A2620A

 Dr Bruna Chezzi
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
ITA22A2721A

Eidaleg:
Canolradd Uwch - Cam D

Eidaleg:
Uwch - Cam F

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 Rossella Grillo
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
ITA22A2621A

 Dr Bruna Chezzi
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 12:00 a 14:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
ITA22A2724A

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Rossella Grillo
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
ITA22A2619A
 Dr Bruna Chezzi
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 12:00 a 14:00 Yn
dechrau ar 5 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
ITA22A2619B
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Ieithoedd Modern

Cymdeithas yn yr Eidal
mewn 20 Ffilm Rhan 2
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Dr Luca Paci
Bydd y cwrs rhyngweithiol hwn yn parhau i
fwrw golwg manwl ar rai digwyddiadau
allweddol a luniodd gymdeithas fodern a
chyfoes yr Eidal drwy lens y sinema.
Byddwn yn parhau i drafod themâu fel:
hunaniaeth, rhyw a chydraddoldeb,
ffeministiaeth, mudo, gwleidyddiaeth,
economi, y rhaniad rhwng y gogledd a'r de,
Mafia a throsedd cyfundrefnol, ffasiwn a
dylunio.
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 13:00 a 15:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 5
ITA22A5505A

Cymdeithas yn yr Eidal
mewn Ugain Ffilm
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Dr Luca Paci
Mae'r cwrs rhyngweithiol hwn yn
cyflwyno rhai digwyddiadau allweddol a
luniodd gymdeithas Eidalaidd fodern a
chyfoes trwy lens y sinema. Byddwn yn
trafod themâu fel: hunaniaeth, rhyw a
chydraddoldeb, ffeministiaeth,
mewnfudo, gwleidyddiaeth, economi, y
rhaniad rhwng y gogledd a'r de, Mafia a
throsedd cyfundrefnol, ffasiwn a dylunio.
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 15:00 a 17:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 5
ITA22A5472A

Barddoniaeth Eidaleg yr
21ain Ganrif mewn 40
cerdd

Cosa dicono i giornali
italiani
Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)

Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)
 Dr Bruna Chezzi
Questo corso è indirizzato a studenti con un
buon livello di italiano che vogliono
partecipare alla recensione dei giornali e
delle riviste italiane . Ogni settimana
prenderemo in esame alcune delle notizie
più significative che riguardano la società,
la politica e la cultura dell'Italia
contemporanea. Gli studenti potranno
dunque contribuire con la loro opinione a
stimolanti discussioni su una vasta scelta di
argomenti ampliando il vocabolario,
sviluppando capacità analitiche, criticheed
espressive nella lingua di apprendimento.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
ITA22A5343A

 Dr Luca Paci
Mae barddoniaeth gyfoes yr Eidal yn cynnig
ystod anhygoel o arddulliau, lleisiau,
ymagweddau, ffyrdd o edrych ar y byd a
ffyrdd o'i gynrychioli. Mae'r cwrs hwn yn trin
a thrafod lluosogrwydd y lleisiau hyn gyda
detholiad o'r beirdd mwyaf cynrychioliadol o
wahanol gefndiroedd. Byddwn yn darllen y
cerddi hyn sy'n edrych ar bynciau fel
cymdeithas, hunaniaeth, rhyw,
gwleidyddiaeth, mudo a hil yn yr Eidal, yn
ogystal â gwneud sylwadau arnynt a’u rhoi
mewn cyd-destun. Byddwn hefyd yn myfyrio
ar sut i ymdrin â chyfieithu llenyddol drwy
ddulliau ymarferol. Drwy roi lle i chi ddarllen
a chyfieithu, nod y modiwl yw gwella eich
sgiliau cyfieithu, magu hyder, a'ch helpu i
ddeall y prif heriau sy’n gysylltiedig â
chyfieithu barddoniaeth.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
ITA22A5504A
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Ieithoedd Modern

Japaneeg
Japaneeg: Dechreuwyr I
Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Terumi Blackmore
Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr llwyr,
a chaiff myfyrwyr eu cyflwyno i'r Japaneeg
a diwylliant Japan. Bydd myfyrwyr yn dysgu
Hiragana ac yn cael digon o gyfle i ymarfer
sgwrsio sylfaenol.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 26 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
JPN22A1074A
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 27 Medi 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
JPN22A1074B
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 17 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
JPN22A1074C

Japaneeg: Dechreuwyr II

Gwella eich Japaneeg I

Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)

Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)

 Terumi Blackmore
Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi
astudio Japaneeg i Dechreuwyr I, neu sy'n
meddu ar rywfaint o wybodaeth sylfaenol
iawn o Japaneeg. Nid yw'n addas i
ddechreuwyr llwyr yn yr iaith. Bydd y cwrs
yn cynnwys Katakana. Caiff amrywiaeth
ehangach o strwythurau gramadegol eu
haddysgu hefyd.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 23 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
JPN22A1377A
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 25 Ebrill 2023

 Noriko Whitelock
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd
wedi astudio Japaneeg am un flwyddyn yn
rhan-amser. Yn y cwrs hwn, bydd myfyrwyr
yn ymarfer deialogau/sefyllfaoedd bywyd go
iawn i gyrraedd lefel uwch o gyfathrebu
gyda phobl Japan. Bydd myfyrwyr yn
ehangu eu sgiliau ysgrifenedig, geirfa a
dealltwriaeth o strwythur Japaneeg. Mae’r
cwrs hwn yn cyflwyno rhan hanfodol Kanji.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:30 a 20:30
Yn dechrau ar 29 Medi 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
JPN22A2946A

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein

Gwella eich Japaneeg II

10 Credyd, Lefel 4
JPN22A1377B

Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Noriko Whitelock
Bydd y cwrs hwn, sy’n dilyn ymlaen o
Gwella eich Japaneeg I yn cyflwyno
myfyrwyr i ystod ehangach ond yn dal i fod
yn gyfyngedig, o sgiliau llafar, clywedol ac
ysgrifenedig, sy’n ddigonol ar gyfer
anghenion ymarferol mewn sefyllfaoedd bob
dydd. Mae’r cwrs hwn yn cynnwys rhywfaint
o Kanji.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:30 a 20:30
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
JPN22A2947A
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Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Terumi Blackmore
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd
wedi astudio Japaneeg am ddwy flynedd yn
rhan-amser. Bydd myfyrwyr yn gwella eu
sgiliau siarad, gwrando ac ysgrifennu
ymhellach mewn awyrgylch hamddenol a
phleserus. Bydd y ramadeg yn cynnwys ffurf
gyffredin berfau, strwythurau ewyllysol ac
amodol.
 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 28 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
20 Credyd, Lefel 4
JPN22A3537A

Pwyleg

Portiwgaleg

Pwyleg i Ddechreuwyr
Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)
 Grazyna Blochowiak
Cwrs rhagarweiniol i Pwyleg heb dybio
unrhyw wybodaeth flaenorol am yr iaith.
Bydd y pwyslais ar ddatblygu sgiliau siarad
a gwrando. Bydd myfyrwyr hefyd yn cael
argraff dda o fywyd bob dydd yng Ngwlad
Pwyl fodern.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
POL22A3941A

Portuguese for
Beginners Stage A
Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)
 Larissa Berquo
Cwrs rhagarweiniol i Bortiwgaleg heb dybio
unrhyw wybodaeth flaenorol am yr iaith.
Bydd y pwyslais ar ddatblygu sgiliau siarad
a gwrando. Mae'r tiwtor yn siaradwr
brodorol o Frasil.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
POR22A2212A

Japaneeg:
Canolradd Uwch

Gwella eich Pwyleg Cam B

Portiwgaleg:
Gwella - Cam B

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)

Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)

 Terumi Blackmore
Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sydd
wedi astudio Japaneeg am dair blynedd yn
rhan-amser. Bydd myfyrwyr yn gwella eu
sgiliau siarad, gwrando, darllen ac
ysgrifennu ymhellach mewn awyrgylch
hamddenol a phleserus. Bydd y ramadeg
yn cynnwys strwythurau'r goddefol, parchus
ac achosol.
 24 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 29 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
20 Credyd, Lefel 4
JPN22A4691A

Ffôn: 029 2087 0000

 Grazyna Blochowiak
Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd
wedi bod i astudio Pwyleg i
Ddechreuwyr, neu sy’n meddu ar
rywfaint o wybodaeth am Bwyleg. Bydd
myfyrwyr yn gwella eu sgiliau iaith
ymhellach i'w galluogi i ymdrin â
sefyllfaoedd bob dydd yng Ngwlad Pwyl.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum,
Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
POL22A4272A

Ieithoedd Modern

Japaneeg:
Canolradd Is

 Larissa Berquo
Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi
astudio Portiwgaleg am un flwyddyn yn
rhan-amser, neu sy'n meddu ar rywfaint o
wybodaeth o Bortiwgaleg. Dylai myfyrwyr
fod yn gyfarwydd â strwythurau gramadegol
sylfaenol iawn Portiwgaleg a gallu cynnal
sgwrs syml yn yr iaith. Y nod yw adeiladu ar
y wybodaeth hon a gwella sgiliau iaith y
myfyrwyr ymhellach. Mae'r pwyslais ar
siarad ond byddwch hefyd yn dysgu rhagor
o strwythurau gramadegol a phatrymau
brawddegau ar lefel uwch, sy'n hanfodol ar
gyfer gwneud cynnydd pellach mewn
Portiwgaleg.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
POR22A2213A
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Gwella eich Rwseg II

Ieithoedd Modern

Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Olga Lewis
Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd
wedi astudio Gwella eich Rwseg I, neu
sy'n meddu ar rywfaint o wybodaeth am
Rwseg. Bydd myfyrwyr yn gwella eu sgiliau
iaith ymhellach.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 17 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
RUS22A3278A

Dysgwch gyda ni a...
chael tiwtora arbenigol
gan diwtoriaid sydd â
phrofiad o faes dysgu
oedolion

Rwseg
Rwswg: Dechreuwyr I
Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Dr Maryna Calder
Mae'r cwrs hwn ar gyfer dechreuwyr llwyr, a
chaiff myfyrwyr eu cyflwyno i'r Rwseg a
diwylliant Rwsia. Bydd myfyrwyr yn dysgu
darllen y wyddor Rwsiaidd ac ymarfer
sgwrsio sylfaenol a strwythurau iaith.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 27 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
RUS22A3050A
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 18 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
RUS22A3050B

Rwseg: Dechreuwyr II

Rwseg: Canolradd

Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)

Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi
astudio Rwseg i Ddechreuwyr I, neu sy'n
meddu ar rywfaint o wybodaeth sylfaenol
iawn o’r iaith. Mae'r pwyslais ar sgiliau
cyfathrebu a addysgir mewn awyrgylch
hamddenol a phleserus. Nid yw'n addas i
ddechreuwyr llwyr yr iaith.
 Dr Maryna Calder
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 17 Ionawr 2023

 Olga Lewis
Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd
wedi astudio Rwseg am ddwy flynedd yn
rhan-amser, sydd eisiau symud ymlaen
ymhellach yn eu sgiliau iaith gweithredol a
goddefol. Mae'r pwyslais ar sgiliau
cyfathrebu a sgiliau darllen a deall ond
mae hefyd yn adeiladu ar y sail ramadegol
a gaed mewn cyrsiau lefel is.

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
RUS22A3051A
 Olga Lewis
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 26 Ebrill 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
RUS22A3051B

Gwella eich Rwseg I
Ffi o £205.00 (Ffi gonsesiynol o £164.00)
 Olga Lewis
Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd wedi
astudio Rwseg am flwyddyn yn rhan-amser
ac sydd am wella eu sgiliau iaith ymhellach.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 27 Medi 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
RUS22A3277A
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 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
20 Credyd, Lefel 4
RUS22A3525A

Rwseg: Uwch
Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)
 Dr Maryna Calder
Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd
wedi astudio Rwseg am dair blynedd yn
rhan-amser, ac sydd am symud ymlaen
ymhellach yn eu sgiliau iaith gweithredol a
goddefol.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
20 Credyd, Lefel 4
RUS22A3805A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Sbaeneg
Sbaeneg:
Dechreuwyr - Cam A
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Cristina Moroy
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2622A
 Belen Munguia-Peacock
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 13:00 a 15:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2622B
 Ana Costa
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Sbaeneg:
Dechreuwyr - Cam A

Sbaeneg:
Gwella - Cam B

Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 Paloma Galvez Corredor
Nod y cwrs yw rhoi sylfaen i chi mewn
strwythurau gramadegol sylfaenol
Sbaeneg er mwyn cyfathrebu ar lefel
sylfaenol mewn sefyllfaoedd cymdeithasol
a goroesi hanfodol mewn gwledydd lle
siaredir Sbaeneg.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 24 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SPA22A4856A

 Paloma Galvez Corredor
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2623A
 Ana Costa
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2623B
 Belen Munguia-Peacock
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 13:00 a 15:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2623C

30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2622C

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Sbaeneg:
Uwchraddol Is - Cam E

Ieithoedd Modern

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Cristina Moroy
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 13:00 a 15:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2722A

Sbaeneg:
Canolradd - Cam C

Sbaeneg:
Canolradd Uwch - Cam D

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)

 Cristina Moroy
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2624A
 Ana Costa
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2624B
 Cristina Moroy
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2624C

 Belen Munguia-Peacock
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

 Paloma Galvez Corredor
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2722B

Sbaeneg:
Uwch - Cam F

30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2625A
 Ana Costa
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2625B

Dysgwch gyda ni a...

Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Cristina Moroy
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:00 a 20:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd,
Caerdydd
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2725A

gwireddu eich
potensial dysgu!

Cyrsiau Iaith Dwys
Rydym yn cynnal cyrsiau iaith dwys bob haf
ym mis Mehefin/Gorffennaf. Bydd
gwybodaeth ar gael ar ein gwefan ac wrth
ein derbynfa ym mis Ebrill.
Mae'r cyrsiau hyn yn ddelfrydol:
 Os daeth eich cwrs iaith i ben yn y
gwanwyn a hoffech chi gael ymarfer
ychwanegol yn ystod yr haf
 Os hoffech roi cynnig ar ddysgu iaith i
weld a fyddech yn ei mwynhau
 Os ydych yn bwriadu mynd dramor yr
haf hwn ac am ddysgu ymadroddion
sylfaenol neu loywi eich sgiliau iaith.
Mae’r cyrsiau hyn yn rhoi gwerth da am
arian ac yn boblogaidd iawn fel arfer.
Edrychwn ni ymlaen at eich gweld chi!
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Ieithoedd Modern

Sbaeneg:
Uwch - Cam G
Ffi o £396.00 (Ffi gonsesiynol o £317.00)
 Cristina Moroy
 28 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
SPA22A2626A

Radiografía de la
actualidad española
Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)
 Cristina Moroy
Este curso está orientado para estudiantes
de nivel avanzado que quieren seguir
practicando sus destrezas auditivas y
orales. En este curso se tratarán temas
actuales de España y América Latina.
Analizaremos el efecto de la pandemia en
todos los ámbitos de la cultura, política y
sociedad española través de
documentales, prensa española y
latinoamericana y programas culturales de
televisión. También comentaremos algunas
obras literarias contemporáneas, películas
y series de cine recientes. Los estudiantes
tendrán oportunidad de practicar sus
destrezas orles mediante discusiones y
debates sobre los temas tratados.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 13:00 a 15:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 5
SPA22A5475A

Historia, política y
tradiciones españolas
Ffi o £341.00 (Ffi gonsesiynol o £273.00)
 Susanna Echaves
Este curso está orientado para estudiantes
de nivel avanzado que quieren seguir
practicando sus destrezas auditivas y orales
además de adquirir nuevos conocimientos
históricos y culturales. En este curso se
verán de historia contemporánea de
España y América Latina, política actual, y
tradiciones españolas del pasado y
presente. Para cubrir estos temas se
utilizará una gran variedad de recursos
tales como presentaciones, recortes de
prensa, documentales, documentos de
televisión y lecturas.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 12:00 a 14:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Continuamo debatiendo

España: Arte y Música

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Cristina Moroy
Este curso está dirigido a estudiantes de
nivel avanzado que quieren seguir
practicando sus destrezas orales y
auditivas. En este curso se tratarán temas
de la actualidad de España y de los
diferentes países de habla hispana. Para
cubrir estos temas utilizaremos una gran
variedad de recursos como artículos de
periódicos y revistas y documentales de
televisión. Los estudiantes podrán practicar
sus destrezas orales mediante discusiones,
debates y pequeñas presentaciones.

 Susanna Echaves
El objetivo de este curso de español
avanzado es mejorar la competencia del
idioma al mismo tiempo que los alumnos
obtienen nuevos conocimientos sobre
literatura. En este curso estudiaremos
varios temas de la historia del arte
(pintores, escultores, arquitectos, el arte en
la actualidad, etc.), y la música española
tanto clásica como moderna.

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 13:00 a 15:00
Yn dechrau ar 22 Mawrth 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 12:00 a 14:00
Yn dechrau ar 23 Mawrth 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 5
SPA22A5509A

10 Credyd, Lefel 5
SPA22A5511A

20 Credyd, Lefel 5
SPA22A5508A

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Ieithoedd Modern

Llwybr at Radd
mewn Ieithoedd
Modern

Llwybr at radd mewn

Ieithoedd Modern

Gradd Gydanrhydedd
(Un iaith)
30 credyd
wrth
Gam E neu
F mewn Ffrangeg, Almaeneg,
Eidaleg neu Sbaeneg

Darlithydd Cydlynol:
Helga Eckart
Ffôn: 02920 876248
Ebost:
Eckart@caerdydd.ac.uk

30 credyd
wrth
Gam F neu G yn yr un iaith

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree

Gradd Gydanrhydedd
(Dwy Iaith)
30 credyd
wrth
Gam E neu F mewn
Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg
neu Sbaeneg
30 credyd
wrth
Gam E neu F mewn Ffrangeg,
Almaeneg, Eidaleg neu Sbaeneg
Cam E neu uwch mewn iaith
wahanol
Fe ddewch o hyd i’r holl gyrsiau Cam
E, F ac G mewn Ffrangeg, Almaeneg,
Eidaleg a Sbaeneg sy’n cael eu
cynnig yr hydref hwn yn yr adran
Ieithoedd Modern, ac edrychwch am y
symbol canlynol.

Mae'r llwybr at radd mewn Ieithoedd Modern yn rhoi’r dewis i chi
fynd ymlaen i astudio naill ai un iaith (Anrhydedd Sengl) neu
ddwy iaith (Cydanrhydedd) ym Mhrifysgol Caerdydd.
Fel rheol, mae'n cymryd ychydig yn llai na blwyddyn i wneud 30
credyd. Felly, o dan amgylchiadau arferol, byddech yn gorffen
mewn dwy flynedd. Os byddwch yn symud ymlaen i raglen gradd,
byddwch yn gymwys i fod â 'statws uwch' o 60 credyd. Mae hyn
yn golygu y bydd y 60 credyd hyn yn cyfrif tuag at eich blwyddyn
gyntaf o astudio ar gyfer y radd.

42

Ffôn: 029 2087 0000

Os, felly, eich bod wedi eich ysgogi gan
gariad at ieithoedd ac yn ysu am barhau
â'ch astudiaethau, cysylltwch â ni
heddiw!
Ewch i'n gwefan.
Ebost: Pathways@caerdydd.ac.uk
Ffôn: 029 2087 0000.

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

Llwybr at
Radd mewn
Cyfieithu

Llwybr at radd mewn

Cyfieithu

Llwybr at Radd mewn
Cyfieithu
30 credyd
wrth
Gam E neu F mewn
Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg neu
Sbaeneg

Darlithydd Cydlynol:
Helga Eckart
Ffôn: 02920 876248
Ebost:
Eckart@caerdydd.ac.uk

Ieithoedd Modern
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30 credyd
wrth
Gam E
(mewn iaith wahanol)
neu F neu G
(yn yr un iaith)

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree

Fe ddewch o hyd i’r holl gyrsiau Cam
E, F ac G mewn Ffrangeg, Almaeneg,
Eidaleg a Sbaeneg sy’n cael eu
cynnig yr hydref hwn yn yr adran
Ieithoedd Modern, ac edrychwch am y
symbol canlynol

Os, felly, eich bod wedi eich ysgogi gan
gariad at ieithoedd ac yn ysu am barhau
â'ch astudiaethau, cysylltwch â ni
heddiw!
Ewch i: www.caerdydd.ac.uk/dysgu/
choices/pathway-to-a-degree-inmodern-translation/
Ebost: Pathways@caerdydd.ac.uk
Ffôn: 029 2087 0000.

Bydd angen i fyfyrwyr astudio dwy o’r ieithoedd canlynol:
Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg a Sbaeneg. Byddech yn gwneud 30
credyd yn eich iaith gryfach ar Gam F neu G a 30 credyd yn eich
iaith arall ar Gam E neu uwch.
Fel rheol, mae'n cymryd ychydig yn llai na blwyddyn i wneud 30
credyd. Felly, o dan amgylchiadau arferol, byddech yn gorffen
mewn dwy flynedd. Os byddwch yn symud ymlaen i raglen gradd,
byddwch yn gymwys i fod â 'statws uwch' o 60 credyd. Mae hyn
yn golygu y bydd y 60 credyd hyn yn cyfrif tuag at eich blwyddyn
gyntaf o astudio ar gyfer y radd.

Ffôn: 029 2087 0000

Dysgwch gyd
a
ni a...
gwireddu
eich potens
ial
dysgu!

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Ieithoedd Modern

Ymddygiad Proffesiynol
wrth Gyfieithu ar y Pryd
mewn Gwasanaeth
Cyhoeddus
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Zora Jackman
Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr
sy'n newydd i gyfieithu ar y pryd yn ogystal
ag ar gyfer cyfieithwyr ar y pryd sy'n ymarfer.
Mae'n ymdrin â materion ymarferol a
moesegol sy'n gysylltiedig â gweithio fel
cyfieithydd ar y pryd gwasanaeth cyhoeddus
yn y DU a'r ddealltwriaeth, y wybodaeth a'r
sgiliau sydd eu hangen. Bydd yn cynnwys
ymddygiad a datblygiad proffesiynol,
ymchwil terminoleg a dehongli sgiliau.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
IAT22A5078A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 6 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
IAT22A5078B
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 18 Ebrill 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
IAT22A5078C
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 18 Ebrill 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
IAT22A5078D

“

Cyfieithu ar y pryd
mewn Gwasanaeth
Cyhoeddus – Iechyd
Ffi o £488.00 (Ffi gonsesiynol o £390.00)
 Zora Jackman
Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i gefnogi
Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i gefnogi
myfyrwyr dwyieithog i ddatblygu'r sgiliau, y
wybodaeth a'r ddealltwriaeth sydd eu
hangen i weithio fel cyfieithwyr ar y pryd
gwasanaeth cyhoeddus mewn lleoliadau
iechyd ac wrth iddynt baratoi ar gyfer
llwybr Iechyd y Diploma mewn Cyfieithu ar
y Pryd mewn Gwasanaeth Cyhoeddus
(DPSI) sy'n cael ei gynnal gan Sefydliad
Siartredig yr Ieithyddion.Mae croeso hefyd
i fyfyrwyr nad ydynt yn bwriadu sefyll yr
arholiad.
 19 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 17:00 a 20:00 Yn
dechrau ar 19 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o
bell drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
IAT22A4740A
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Ffôn: 029 2087 0000

“

Cyfieithu ar y Pryd

Cyfieithu ar y Pryd
mewn Gwasanaeth
Cyhoeddus –
Cyfiawnder Troseddol

Ffi o £488.00 (Ffi gonsesiynol o £390.00)

 Zora Jackman
Cynlluniwyd y cwrs hwn i helpu myfyrwyr
dwyieithog i ddatblygu'r sgiliau, y wybodaeth
a'r ddealltwriaeth sy'n angenrheidiol i weithio
fel cyfieithwyr ar y pryd gwasanaeth
cyhoeddus mewn lleoliadau Cyfiawnder
Troseddol. Mae'n cynnig canllawiau ar
baratoi ar gyfer arholiadau'r Diploma mewn
Cyfieithu ar y Pryd ar gyfer yr Heddlu (DPI) a
Llwybr y Gyfraith y Diploma mewn Cyfieithu
ar y Pryd mewn Gwasanaeth Cyhoeddus
(DPSI) a gynhelir gan Sefydliad Siartredig yr
Ieithyddion (www.ciol.org.uk), ond mae
croeso i fyfyrwyr nad ydynt yn bwriadu sefyll
yr arholiadau hefyd.
 19 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 17:00 a 20:00 Yn
dechrau ar 18 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu o bell
drwy ddosbarth rhyngweithiol ar-lein
30 Credyd, Lefel 4
IAT22A5293A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

System Gyfreithiol
Cymru a Lloegr
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Gwleidyddiaeth a
Chysylltiadau
Rhyngwladol/y
Gyfraith

 Mark Gorman
Mae'r modiwl hwn yn cynnig gwybodaeth
a dealltwriaeth o system gyfreithiol Cymru
a Lloegr, ei ffynonellau, ei harferion a'i
gweithdrefnau, yn ogystal â'i phersonél.
Yn ystod y cwrs, byddwch yn trafod effaith
deddfwriaeth, cynseiliau, dehongliad
statudol, pwerau datganoledig a
deddfwriaeth Hawliau Dynol ac yn ystyried
diwygiadau diweddar ac arfaethedig i
system gyfreithiol Cymru a Lloegr.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022

Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau
Rhyngwladol/y Gyfraith
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Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
LAW22A5458A

Darlithydd Cydlynol: Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost: JonesSJ15@cardiff.ac.uk

Dysgwch gyda ni
ar gyfer...
Datblygiad Proffesiynol
Parhaus

Ydych chi’n angerddol dros wleidyddiaeth

“

Mae’r llwybr hwn yn gyfwerth â 50% o flwyddyn gyntaf
gradd a’r bwriad yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth
angenrheidiol i fyfyrwyr astudio ar gyfer gradd
cysylltiadau rhyngwladol a gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol
Caerdydd.
Bydd y myfyrwyr yn ymgysylltu â gwleidyddiaeth gyfoes
ac yn cael y cyfle i fyfyrio ar benderfyniadau gwleidyddol
sy’n effeithio ar fywydau pobl, wrth iddynt ddigwydd.
Graddiodd Simba Chabarika o Ysgol y Gyfraith a
Gwleidyddiaeth yn 2019. Dechreuodd ei radd ar ôl
cwblhau’r Llwybr.

“

Pŵer yw gwybodaeth. Mynnwch y wybodaeth sydd ei
hangen i ddeall gwleidyddiaeth a chysylltiadau Cymru,
y DU a thu hwnt yn y byd cyfnewidiol iawn sydd ohoni.
Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig llwybr at radd
israddedig mewn cysylltiadau a gwleidyddiaeth
rhyngwladol i bobl sy’n angerddol dros y pwnc hwn
ond nad ydynt byth wedi cael y cyfle i ddechrau gyrfa
yn y maes hwn.

Rwy’n hynod ddiolchgar i’r llwybr ac yn enwedig
i Jan Stephens am ei chyngor, ei chefnogaeth
a’i hanogaeth, ac wrth gwrs, i’r tîm bendigedig o
diwtoriaid wnaeth ein paratoi ar gyfer yn hyn oedd i
ddod ar y cwrs gradd!
Mae’r cwrs llwybr yn ysbrydoliaeth fawr i’r rheini
sydd am fynd â’u haddysg ymhellach. Ni
feddyliais erioed y gallwn gyflawni’r fath
lwyddiant, tan i’r cwrs ddatgelu fy
mhotensial go iawn i mi!

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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1989: Blwyddyn
Hollbwysig i Ewrop

Llwybr at radd mewn

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Dr Roel Van Der Velde
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
ddatblygiadau gwleidyddol, economaidd a
chymdeithasol yng nghanol a dwyrain
Ewrop yn ystod y 1980au hwyr. Byddwch
yn edrych ar y digwyddiadau a arweiniodd
at gwymp comiwnyddiaeth yn y rhanbarth,
gan gynnwys eu heffaith, i greu Ewrop
gyfoes. Dyma un o’r modiwlau craidd sy’n
rhan o’r Llwybr at Radd mewn Cysylltiadau
Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth. Mae hefyd
ar gael i bawb ar ffurf cwrs annibynnol.

Cysylltiadau
Rhyngwladol a
Gwleidyddiaeth
Darlithydd Cydlynol:
Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost:
JonesSJ15@cardiff.ac.uk

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

10 Credyd, Lefel 4
PLT22A5482A

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree

Cyflwyniad i Gysylltiadau
Rhyngwladol
Ffi o £225.00 (Ffi gonsesiynol o £180.00)
 Dr Roel Van Der Velde
Mae Cysylltiadau Rhyngwladol yn
ddisgyblaeth gyffrous sy'n ymchwilio i
wleidyddiaeth yn rhanbarthol ac yn fydeang. Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno
myfyrwyr i ddamcaniaethau a chysyniadau
allweddol ym maes cysylltiadau
rhyngwladol, yn archwilio cwestiynau fel
'Pam mae rhyfeloedd yn digwydd?' ac yn
datblygu dealltwriaeth o'r system
ryngwladol. Dyma fodiwl opsiynol sy’n werth
10 credyd yn rhan o’r Llwybr at Radd mewn
Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PLT22A5141A

Rydym yn cynnig llwybr a fydd yn eich galluogi i astudio ar gyfer y
graddau hyn ym Mhrifysgol Caerdydd:
 Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth (L290)
 Cysylltiadau Rhyngwladol (305Q)
 Gwleidyddiaeth (L200)
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Os byddwch yn symud
ymlaen i raglen gradd, byddwch yn gymwys i fod â 'statws uwch'
o 60 credyd. Mae hyn yn golygu y bydd y 60 credyd hyn yn cyfrif
tuag at eich blwyddyn gyntaf o astudio ar gyfer y radd.
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Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau
Rhyngwladol/y Gyfraith
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Cyfraith Ewrop

Y System
Wleidyddol yng Nghymru

Materion Cyfoes
yn Ewrop

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Mark Gorman
Os oes gennych ddiddordeb yng nghyfraith
Ewrop, neu os oes angen i chi ddeall ei
hegwyddorion sylfaenol, dyma'r modiwl i
chi. Byddwch yn archwilio cyfarwyddebau,
rheoliadau a chyfraith achos perthnasol o
Lys Cyfiawnder Ewrop er mwyn gwneud
asesiad gwybodus a beirniadol o sut mae
cyfraith Ewrop yn gweithio’n ymarferol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 1 Chwefror 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
LAW22A1101A

Ydych chi wedi
sylwi ble fydd
eich cwrs?
Mae’r
wybodaeth yn y
manylion am y
cwrs!

!

Ffôn: 029 2087 0000

 Sikiya Adekanye
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr
i gyd-destun a chynnwys y broses o lunio
polisïau datganoledig a sicrhau
cynrychiolaeth wleidyddol yng Nghymru.
Bydd yn trin a thrafod achosion
canlyniad Refferendwm yr UE (Brexit) yn
2016 a’i oblygiadau i Gymru, yr achos
dros ddiwygio etholiadol a’r modd y
mae'r Senedd yn gwneud deddfwriaeth.
Dyma un o’r modiwlau craidd sy’n rhan
o’r Llwybr at Radd mewn Cysylltiadau
Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth. Mae
hefyd ar gael i bawb ar ffurf cwrs
annibynnol.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:30
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 17 Ebrill 2023
Lleoliad i’w gadarnhau

 Dr Roel Van Der Velde
Mae'r cwrs hwn yn edrych yn feirniadol
ar Ewrop gyfoes. Mewn deg wythnos,
bydd y modiwl hwn yn edrych ar sefyllfa
bresennol, gweithredwyr ac amgylchedd
Ewrop. Drwy drafod naw prif thema,
bydd yn cynnig trosolwg eang o Ewrop
wedi’r Rhyfel Oer, gan gynnwys ei phobl,
ei sefydliadau a'i hamgylchedd. Dyma
fodiwl sy’n werth 10 credyd yn rhan o’r
Llwybr at Radd mewn Cysylltiadau
Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth. Mae
hefyd ar gael i bawb ar ffurf cwrs
annibynnol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 16 Ionawr 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 4
PLT22A5483A

20 Credyd, Lefel 4
PLT22A5135A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Yr Ardd Ffrwythau
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Gwyddoniaeth a’r
Amgylchedd

 Michele Fitzsimmons
Dysgwch sut i gynllunio a chreu gardd
fwytadwy sy'n hawdd ei chynnal a’i chadw,
gan ganolbwyntio ar goed ffrwythau,
ffrwythau meddal a phlanhigion deiliog sy'n
gynefin â chysgod. Yn seiliedig ar
egwyddorion paramaethu, bydd y cwrs
garddio ffrwythau hwn yn esbonio'r gwaith
o greu cynllun ar gyfer eich gardd sy’n
diwallu eich anghenion cynnal a chadw, a
all gynnwys tocio, rheoli plâu a pheillio.
 7 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 22 Medi 2022
Dau ymweliad gardd rhwng 13:00 a
16:00 ar ddydd Sadwrn 13 Hydref a
26 Tachwedd 2022

Darlithydd Cydlynol: Dr Zbig Sobiesierski
Ffôn: 029 2087 5264 Ebost: sobiesierskiz@caerdydd.ac.uk

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 3
SCI22A3624A

Meddyginiaethau
Llysieuol
Ffi o £420.00 (Ffi gonsesiynol o £336.00)
 Peter Rosser

Image taken with Faulkes Telescope North,
operated by Las Cumbres Observatory

Cyflwyniad i
Fioleg Ddynol
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
 Cheryl Lannon
Beth sy’n ffurfio’r corff dynol, a beth mae'r
gwahanol rannau’n ei wneud? Mae’r modiwl
hwn yn rhoi cyflwyniad o sut mae’r corff yn
gweithio – o'r croen a'r esgyrn i'r system
imiwnedd. Byddwn yn ystyried ffisioleg
ddynol, y system nerfol, rôl y galon, pibellau
gwaed a'r gwaed, yr ysgyfaint a'r system
resbiradol, a llawer mwy. Dyma fodiwl
craidd ar gyfer y Llwybr Gofal Iechyd.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 14:00 a 16:30
Yn dechrau ar 13 Medi 2022
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150A

Yn dechrau ar 15 Medi 2022
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150B
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 14:00 a 16:30
Yn dechrau ar 10 Ionawr 2023
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn

Mae'r rhan fwyaf o boblogaeth y byd yn
defnyddio planhigion fel eu prif ffynhonnell
meddyginiaeth. Byddwn yn canolbwyntio ar
ddefnydd traddodiadol o blanhigion llysieuol
gorllewinol, yn enwedig y rhai sy'n tyfu'n wyllt
neu sy'n hawdd eu tyfu yn y DU. Byddwn
hefyd yn ystyried planhigion y mae
diwylliannau eraill o gwmpas y byd yn eu
defnyddio. Bydd cyflwyniad i brif systemau'r
corff a'r defnydd diogel ac effeithiol o
blanhigion i drin anhwylderau cyffredin.
Bydd sesiynau ymarferol yn rhoi'r cyfle i
ddysgu sut i wneud trwythau llysieuol,
trwythau, tinturiau, elïau, olewon a
phowltrisiau.
 8 cyfarfod
10:00 i 16:00
Dydd Sadwrn 24 Medi, 22 Hydref, 19
Tachwedd a 17 Rhagfyr 2022, 21
Ionawr, 25 Chwefror, 25 Mawrth a 13
Mai 2023.
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A1269A

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150C
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:30 a 21:00
Yn dechrau ar 12 Ionawr 2023
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150D

 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:30 a 21:00
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Clefydau ac
Anhwylderau'r Ymennydd

Seryddiaeth ar Waith
Ffi o £156.00 (Ffi gonsesiynol o £125.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Yr Athro Paul Roche
Mae’r cwrs hwn yn trafod meysydd amserol
seryddiaeth a gwyddorau’r gofod, gan
gynnwys datblygiadau diweddar ym maes
astudio planedau, sêr, galaethau a
chosmoleg. Bydd y gweithdy’n cynnwys
darlith, a fydd yn cael ei hategu gan
weithgareddau ymarferol ac ar-lein.
 6 cyfarfod
10:00 a 13:00
Dydd Sadwrn 15 Hydref, 12 Tachwedd a
10 Rhagfyr 2022, 14 Ionawr, 11
Chwefror ac 11 Mawrth 2023
Ffotograffiaeth: Stephen Parker

Artistiaid a Gerddi
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Stephen Parker
Mae gerddi bob amser wedi bod yn
ysbrydoliaeth fawr i artistiaid. Yn yr oes
fodern, enillodd yr 'artist-arddwr' ei blwyf, a
daeth arlunwyr yn arddwyr. Gwnaeth cariad
yr artist at erddi greu cyfleoedd newydd i
arbrofi gyda lliwiau, themâu ac emosiynau,
wrth i'r ardd ddod yn amlwg fel pwnc
pwysig mewn celf fodern.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5497A

Y Tŷ Modern
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Stephen Parker
Mae pensaernïaeth ddomestig drwy gydol
yr ugeinfed ganrif wedi ymateb i alwadau
deuol diwydiannu a threfoli digynsail. Yn y
cwrs newydd hwn, byddwn yn trafod
datblygiad y cartref modern, ei ddyluniad a'i
gynnwys. O'r fila Fictoraidd i'r awydd ‘llai am
fwy’ modernaidd, byddwn yn archwilio’r
ddeialog newidiol o foderniaeth,
deunyddiau, technoleg ac arddull
bensaernïol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 10 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5496A

Dysgwch gyda ni a...
Dysgwch gyda ni a
defnyddio ein llyfrgelloedd
tra-arbenigol

Ffôn: 029 2087 0000

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 3
SCI22A5500A

 Tiwtor i’w gadarnhau
Bydd y cwrs hwn yn trafod hanes,
datblygiad a thriniaeth clefydau ac
anhwylderau'r ymennydd, gan gynnwys
clefyd Huntington, clefyd Parkinson a
chlefyd Alzheimer. Bydd y dull a
fabwysiadwyd yn canolbwyntio ar ymchwil a
datblygiadau cyfredol sy’n ymwneud ag
anhwylderau'r ymennydd, a bydd yn rhoi
sylw arbennig i'r ffactorau moleciwlar a
genetig sylfaenol sy'n gysylltiedig â'r
clefydau hyn.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 18:30 a 20:30
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023

Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd
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Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5194A

Daeareg Maes yn Sir
Benfro (Rhan 1)
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Nick Chidlaw
Mae tirwedd Sir Benfro’n wahanol i lawer o
Gymru – nid yw’n fynyddig iawn, a cheir
ardaloedd helaeth o lwyfandiroedd o dan
183m (600 troedfedd). Bydd y cwrs hwn yn
ymweld â nifer o leoliadau allweddol,
ardaloedd arfordirol yng ngogledd y sir yn
bennaf, er mwyn archwilio creigiau a
ffurfiwyd yn ystod y cyfnodau cynGambriaidd, Cambriaidd ac Ordofigaidd.
Mae’r cwrs wedi’i amseru i sicrhau
mynediad diogel at draethau. Nid oes
angen unrhyw wybodaeth flaenorol am
ddaeareg. Nodwch y bydd angen i chi
wneud eich trefniadau teithio ac aros
eich hun. Mae’r amser a’r lleoliad cwrdd
i'w cadarnhau.
 Dydd Sadwrn 22 Hydref i ddydd Mawrth
25 Hydref 2022.
10 Credyd, Lefel 3
SCI22A5494A

Delweddu Meddygol a'r
Corff Dynol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Dyfodol Gerddi
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Stephen Parker
Mae'r unfed ganrif ar hugain yn profi i fod
yn newid mawr yn y ffordd yr ydym yn creu
ac yn cynnal ein gerddi. Mae newid yn yr
hinsawdd, planhigion newydd a datblygu
heriau dylunio yn cyfuno i greu deialog
newydd sbon ynghylch yr ardd gyfoes.
Rydym yn trafod y llu o erddi, dylunwyr a
dulliau newydd ac arloesol, gwledig a
threfol, bach a mawr.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 11 Ionawr 2023

 Dr Zbig Sobiesierski
Hyd at yr 20fed ganrif, daeth ein
dealltwriaeth o anatomeg ddynol, i raddau
helaeth, o ddyrannu. Gan ddechrau gyda
hanes byr ynglŷn ag anatomeg, byddwn yn
archwilio'r ffordd y mae'r gwaith o
gymhwyso pelydr-X, uwchsain, cyseinydd
magnetig ac amrediad o dechnegau eraill
yn ein galluogi i ffurfio delweddau
gwahanol, gan fagu dealltwriaeth fanylach
ac anoresgynnol o'r corff dynol ar yr un
pryd.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 16:00 a 18:00
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

10 Credyd, Lefel 4
SCI22A3968A

10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5498A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd

Cynllunio eich Gardd
Fwytadwy
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Michele Fitzsimmons
Bydd y cwrs hwn yn ystyried ffyrdd o
gynllunio gardd fwytadwy sy'n hawdd ei
chynnal a'i chadw ond sydd hefyd yn hafan
i fyd natur ac yn ardal ymlacio hardd. Nid
yw tyfu llysiau’n golygu bod yn rhaid i'ch
gardd fod yn rhandir! Dysgwch sut i
gynllunio gardd sy'n cyd-fynd â'ch ffordd o
fyw, eich anghenion a'ch dyheadau.
 8 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 2 Mawrth 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
 Yn ogystal â 2 ymweliad gardd rhwng
13:00 a 15:00 ar ddydd Sadwrn
10 Credyd, Lefel 3
SCI22A3639A

Garddwyr Benywaidd
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Cyfres o Ddarlithoedd
Cyhoeddus am
Wyddoniaeth ym
Maes Iechyd
Darlithfa Syr Stanley Thomas OBE,
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
Mae cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus
2022-23 yn dychwelyd wyneb yn wyneb
mewn lleoliad newydd sbon! Teitlau’r
darlithoedd i'w cyhoeddi, i'w cynnal yn
fisol o fis Hydref i fis Mawrth.
I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru
presenoldeb ewch i'n gwefan
www.cardiff.ac.uk/scienceinhealth
neu ebostiwch Karen Edwards yn
medicengagement@cardiff.ac.uk
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 Stephen Parker
Ail-archwilio garddwyr benywaidd a greodd
ystadau mawrion, parciau cyhoeddus,
tirweddau trefol a noddfeydd preifat o'r
17eg ganrif hyd at yr oes fodern. Trwy
edrych y tu hwnt i’r gerddi mwy
adnabyddus a gynlluniwyd gan Jekyll a
Lindsay, bydd y cwrs hwn yn ystyried y
nifer o erddi cain a grëwyd gan fenywod,
sydd am ba bynnag reswm, yn llai
adnabyddus y dyddiau hyn.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 19 Ebrill 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5499A

Daeareg Maes yng
nghanolbarth Cymru
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Nick Chidlaw
Mae'r ardal fryniog ger Llanfair-ym-Muallt a
Cheintun yn cynnwys rhai o greigiau hynaf
Prydain, o ddiwedd y cyfnod CynGambriaidd i'r oes Silwraidd. Mae’r cwrs
hwn yn astudio ymwthiadau igneaidd a
gwaddodion cyfandirol, creigiau folcanig a
chalchfeini llawn cwrel sy’n cynnwys
mwynau copr. Rydym yn ymweld â
lleoliadau sy'n enwog yn genedlaethol, gan
gynnwys chwareli gweithredol lle mae'r
ddaeareg i'w gweld yn glir, ble gellir casglu
mathau o graig, mwynau a ffosilau yn
anghyfyngedig. Nid oes angen unrhyw
wybodaeth flaenorol am ddaeareg. Noder y
bydd angen ichi wneud eich trefniadau
teithio a llety eich hunain. Mae'r
amseroedd a'r lleoliadau cwrdd i’w
cadarnhau.
 Dau benwythnos
Dydd Sadwrn 17 a dydd Sul 18 Mehefin;
Dydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Mehefin
2023
10 Credyd, Lefel 3
SCI22A5495A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

Llwybr at radd mewn

Ffarmacoleg Feddygol
Darlithydd Cydlynol
Dr Zbig Sobiesierski
Ffôn: 029 2087 5264
Ebost:
SobiesierskiZ@caerdydd.ac.uk

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

Gwyddoniaeth a’r Amgylchedd
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Bydd angen i’r rhai sydd am ddilyn y llwybr hwn
fod â graddau C neu 4 ac uwch mewn pum
TGAU. Mae’n rhaid i'r rhain gynnwys
Mathemateg, Saesneg/Cymraeg a
Gwyddoniaeth Ddwbl (neu Gemeg a phwnc
gwyddoniaeth arall). Mae’n rhaid iddynt hefyd
fod â gradd B neu uwch mewn Safon Uwch
Cemeg.
Dyma'r modiwlau y bydd angen eu gwneud:

Ffôn: 029 2087 0000

 Cyflwyniad i Fioleg Ddynol
 Delweddu Meddygol a'r Corff Dynol
 Afiechydon ac Anhwylderau'r Ymennydd
 Dulliau Ymchwil
 Seicoleg Gymdeithasol
Mae manylion y modiwlau hyn i’w gweld yn yr
adran ‘Llwybr at radd mewn Gofal Iechyd’ ar
dudalen 56.

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Modiwlau craidd

Llwybr at radd mewn

Cyflwyniad i
Fioleg Ddynol
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)

Hylendid Deintyddol
Llwybrau at ddiploma ym maes
Hylendid Deintyddol neu radd
ym maes Therapi Deintyddol a
Hylendid Deintyddol
Darlithydd Cydlynol:
Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost:
JonesSJ15@cardiff.ac.uk

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

 Cheryl Lannon
Beth sy’n ffurfio’r corff dynol, a beth mae'r
gwahanol rannau’n ei wneud? Mae’r
modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i sut mae’r
corff yn gweithio – o'r croen a'r esgyrn i'r
system imiwnedd. Byddwn yn ystyried
ffisioleg ddynol, y system nerfol, rôl y
galon, pibellau gwaed, y gwaed, yr
ysgyfaint a’r system anadlol a llawer mwy.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 14:00 a 16:30
Yn dechrau ar 13 Medi 2022
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150A

Polisi Cyhoeddus
ar gyfer Iechyd
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)

www.cardiff.ac.uk/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree

 Pauline Beesley
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr
i’r maes llunio polisïau mewn cymdeithas
gyfoes, gan ganolbwyntio’n arbennig ar
bolisi cyhoeddus ar gyfer iechyd. Bydd y
cwrs yn gosod y sylfeini ar gyfer deall y
broses llunio polisïau a sut y gellir ei
damcaniaethu a'i chysyniadu. Bydd
modelau syml ar gyfer llunio polisïau’n
cael eu harchwilio. Bydd meysydd polisi
cymdeithasol a chyhoeddus allweddol sy'n
ymwneud ag iechyd, fel addysg, iechyd a’r
amgylchedd, yn cael eu defnyddio i
ddangos sut mae polisïau’n cael eu
llunio’n ymarferol. Dyma fodiwl craidd ar
gyfer y Llwybr Gofal Iechyd.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 11 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203B

Mae angen i ymgeiswyr fod â 5 cymhwyster TGAU gyda
graddau A i C neu 9 i 4. Mae’n rhaid i Saesneg Iaith/Cymraeg
(os aeth yr ymgeisydd i ysgol cyfrwng Cymraeg) fod yn un o’r
cymwysterau hyn.
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Ffôn: 029 2087 0000
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Gofal iechyd
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Rwy’n annog
unrhyw un sy'n
ystyried gwneud
cais i astudio
gradd yn y pwnc
hwn i ymrestru ar y
llwybr hwn gan fy mod bellach
yn hapus yn astudio gradd
mewn Therapi Deintyddol a
Hylendid ym Mhrifysgol
Caerdydd ac ni fyddwn i wedi
cyflawni hyn heb y llwybr hwn.

Diwlau dewisol
Addysg
a Chymdeithas
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
 Cate Hopkins
Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i rôl
addysg mewn cymdeithas fodern.
Byddwch yn ystyried strwythur a
threfniadaeth addysg, a chewch eich
cyflwyno i ddetholiad a chrynodeb o
newidiadau polisi allweddol a'u heffeithiau.
Bydd y pwyslais ar ddatblygu eich
dealltwriaeth eich hun o'r berthynas rhwng
addysg a chymdeithas a dadansoddi’r
berthynas hon yn feirniadol. Drwy wneud
hyn, bydd sylfaen yn cael ei gosod ar gyfer
astudiaethau pellach yn rhan o’ch Llwybr.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:30
Yn dechrau ar 11 Ebrill 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A4969A

Ffôn: 029 2087 0000

y cyrsiau'n cael eu cynnal gyda'r
nos, gan olygu fy mod yn gallu
parhau i weithio wrth astudio. A
minnau heb fod ym myd addysg
ers blynyddoedd lawer,
rhoddodd y llwybr hwn yr hyder i
mi y gallwn ddysgu sgiliau
newydd sydd wedi helpu
yn fy astudiaethau
presennol. Byddwn
yn annog eraill i
fynd amdani!

Rwyf wedi dysgu am fioleg
ddynol, sef y prif reswm dros fy
nghais i wneud y cwrs hwn.
Fodd bynnag, cefais fy synnu ar
yr ochr orau cymaint y gwnes i
fwynhau'r tri modiwl arall a
dysgu llawer am y pynciau.
Roedd y tiwtoriaid yn gefnogol
ac yn barod iawn eu cymwynas.
Mae'r llwybr hwn yn arbennig o
ddefnyddiol i'r rhai sy'n
gweithio'n amser llawn gan fod

Dulliau Ymchwilio

Seicoleg Gymdeithasol

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

 Cate Hopkins
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
syniadau a dadleuon o feysydd allweddol
sy'n ymwneud â dulliau ymchwil y
gwyddorau cymdeithasol. Amlinellir ac
esbonnir prif ddefnyddiau, manteision ac
anfanteision dulliau ansoddol, meintiol a
chymysg. Er mwyn cyfuno theori ac
ymchwil, caiff pynciau eu hegluro trwy
ddarn allweddol o ymchwil. Ymysg y
pynciau a archwilir y mae Trosedd a
Throseddeg ac ystadegau troseddol;
Iechyd a Hap-dreial wedi'i Reoli (RCT);
Seicoleg Gymdeithasol ac astudiaethau
ymddygiadol; Rhyw a Hunaniaeth ac
astudiaethau gweledol; globaleiddio a'r
defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol yn
ymchwil y gwyddorau cymdeithasol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SOC22A5260A

 Tiwtor i’w gadarnhau
Nod Seicoleg Gymdeithasol yw disgrifio'r
ysgogiad y tu ôl i'n rhyngweithio
cymdeithasol a’i esbonio. Bydd y cwrs
hwn yn rhoi cyfle i archwilio
egwyddorion seicoleg gymdeithasol a
chynnig pwynt cyfeirio i ddeall yr
ymddygiadau yr ydym yn gyfarwydd â
nhw.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PSY22A5267A

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

53

CU_PTC_ 2022-23_WELSH_4[P]_CHOICES NEW 23/06/2022 19:08 Page 54

Modiwlau craidd

Llwybr at radd mewn

Cyflwyniad i
Fioleg Ddynol
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)

Optometreg
gyda blwyddyn ragarweiniol
Darlithydd Cydlynol:
Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost:
JonesSJ15@cardiff.ac.uk

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

www.cardiff.ac.uk/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree

 Cheryl Lannon
Beth sy’n ffurfio’r corff dynol, a beth mae'r
gwahanol rannau’n ei wneud? Mae’r
modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad o sut mae’r
corff yn gweithio – o'r croen a'r esgyrn i'r
system imiwnedd. Byddwn yn ystyried
ffisioleg ddynol, y system nerfol, rôl y
galon, pibellau gwaed a'r gwaed, yr
ysgyfaint a'r system resbiradol, a llawer
mwy. Dyma fodiwl craidd ar gyfer y
Llwybr Gofal Iechyd.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 14:00 a 16:30
Yn dechrau ar 13 Medi 2022
yn ogystal â 2 Ysgol Dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150A

Dulliau Ymchwilio
Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Bydd angen 7 TGAU, graddau A-C/9-4 ar yr ymgeiswyr. Dylai'r
rhain gynnwys gwyddoniaeth ddwbl, neu ffiseg a gwyddor arall,
mathemateg a Saesneg neu Gymraeg arall (yn myns aethoch d i
ysgol Gymraeg).

54

Ffôn: 029 2087 0000

 Cate Hopkins
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
syniadau a dadleuon o feysydd allweddol
sy'n ymwneud â dulliau ymchwil y
gwyddorau cymdeithasol. Amlinellir ac
esbonnir prif ddefnyddiau, manteision ac
anfanteision dulliau ansoddol, meintiol a
chymysg. Er mwyn cyfuno theori ac
ymchwil, caiff pynciau eu hegluro trwy
ddarn allweddol o ymchwil. Ymysg y
pynciau a archwilir y mae Trosedd a
Throseddeg ac ystadegau troseddol;
Iechyd a Hap-dreial wedi'i Reoli (RCT);
Seicoleg Gymdeithasol ac astudiaethau
ymddygiadol; Rhyw a Hunaniaeth ac
astudiaethau gweledol; globaleiddio a'r
defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol yn
ymchwil y gwyddorau cymdeithasol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SOC22A5260B

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

Gofal iechyd
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Delweddu Meddygol a'r
Corff Dynol

Polisïau Cyhoeddus ar
gyfer Iechyd

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)

 Dr Zbig Sobiesierski
Hyd at yr 20fed ganrif, daeth ein
dealltwriaeth o anatomeg ddynol, i raddau
helaeth, o ddyrannu. Gan ddechrau gyda
hanes byr ynglŷn ag anatomeg, byddwn yn
archwilio'r ffordd y mae'r gwaith o
gymhwyso pelydr-X, uwchsain, cyseinydd
magnetig ac amrediad o dechnegau eraill
yn ein galluogi i ffurfio delweddau
gwahanol, gan fagu dealltwriaeth fanylach
ac anoresgynnol o'r corff dynol ar yr un
pryd.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 16:00 a 18:00
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A3968A

 Pauline Beesley
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
lunio polisïau yn y gymdeithas gyfoes, gyda
phwyslais arbennig ar bolisïau cyhoeddus
ar gyfer iechyd. Bydd y cwrs yn gosod y
sylfeini ar gyfer deall y broses o lunio
polisïau a'r ffordd y gall hon gael ei
damcaniaethu a'i chysyniadu. Bydd
modelau syml o sut mae llunio polisïau yn
cael eu harchwilio. Defnyddir meysydd
polisi cymdeithasol a chyhoeddus sy’n
ymwneud ag iechyd, er enghraifft, polisïau
iechyd, addysg, ac amgylcheddol, i egluro
sut y llunnir polisïau mewn gwirionedd.
This is a core module for the Pathway a
Gofal iechyd.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
Yn dechrau ar 12 Ebrill 2023
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203C

Ffôn: 029 2087 0000

Ydych chi wedi
sylwi ble
fydd eich
cwrs?
Mae’r
wybodaeth
yn y
manylion
am y cwrs!

!

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Modiwlau craidd

Llwybr at radd mewn

Polisïau Cyhoeddus ar
gyfer Iechyd
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)

Gofal Iechyd
Darlithydd Cydlynol:
Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost:
JonesSJ15@cardiff.ac.uk

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree
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Ar gyfer pob llwybr, mae
rhagofynion penodol. Mae’n
rhaid bod gennych raddau C
neu 4 ac uwch mewn pum
TGAU. Mae’n rhaid i'r rhain
gynnwys Mathemateg a
Saesneg/Cymraeg. Efallai y
bydd angen rhagor o
gymwysterau i ddilyn rhai
llwybrau.

 nyrsio oedolion

Ar ôl dilyn y llwybr, byddwch yn
gallu gwneud cais i astudio ar
gyfer gradd israddedig yn y
meysydd pwnc canlynol:

 ffisiotherapi

Ffôn: 029 2087 0000

 nyrsio iechyd meddwl
 nyrsio plant

 Pauline Beesley
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr
i’r maes llunio polisïau mewn cymdeithas
gyfoes, gan ganolbwyntio’n arbennig ar
bolisi cyhoeddus ar gyfer iechyd. Bydd y
cwrs yn gosod y sylfeini ar gyfer deall y
broses llunio polisïau a sut y gellir ei
damcaniaethu a'i chysyniadu. Bydd
modelau syml ar gyfer llunio polisïau’n
cael eu harchwilio. Bydd meysydd polisi
cymdeithasol a chyhoeddus allweddol sy'n
ymwneud ag iechyd, fel addysg, iechyd a’r
amgylchedd, yn cael eu defnyddio i
ddangos sut mae polisïau’n cael eu
llunio’n ymarferol. Dyma fodiwl craidd ar
gyfer y Llwybr Gofal Iechyd.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
Yn dechrau ar 29 Medi 2021
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn on
Yn dechrau ar 21 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203A
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 11 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203B
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 12 Ebrill 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203C
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 13 Ebrill 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203D

 bydwreigiaeth
 therapi galwedigaethol
 radiotherapi ac oncoleg
 radiograffeg ddiagnostig

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Cyflwyniad i
Fioleg Ddynol

Gofal iechyd

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
 Cheryl Lannon
Beth sy’n ffurfio’r corff dynol, a beth mae'r
gwahanol rannau’n ei wneud? Mae’r
modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i sut mae’r
corff yn gweithio – o'r croen a'r esgyrn i'r
system imiwnedd. Byddwn yn ystyried
ffisioleg ddynol, y system nerfol, rôl y galon,
pibellau gwaed a'r gwaed, yr ysgyfaint a'r
system resbiradol, a llawer mwy. Dyma
fodiwl craidd ar gyfer y Llwybr Gofal
Iechyd.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 14:00 a 16:30
Yn dechrau ar 13 Medi 2022
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150A
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:30 a 21:00
Yn dechrau ar 15 Medi 2022
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150B
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 14:00 a 16:30
Yn dechrau ar 10 Ionawr 2023
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150C
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:30 a 21:00
Yn dechrau ar 12 Ionawr 2023
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SCI22A5150D

Sut mae'n gweithio
Dau fodiwl
40 credyd

Modiwlau

+

(gweler y grid)
20 credyd

=

Llwybr at ofal
iechyd
60 credyd

MODIWLAU CRAIDD AR GYFER YR HOLL LWYBRAU AT OFAL IECHYD
Bydd angen i bob myfyriwr sy'n dymuno astudio trwy'r Llwybr at ofal iechyd ymrestru â'r
modiwlau CRAIDD, Cyflwyniad i Fioleg Ddynol a Polisi Cyhoeddus and gyfer Iechyd. Caiff y
modiwlau dewisol eu rhestru o dan bob disgyblaeth. Cysylltwch â Dr Sara Jones cyn ichi
ymrestru â Llwybr at ofal iechyd ar pathways@caerdydd.ac.uk

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Modiwlau
Gofal iechyd

Delweddu
Meddygol a'r
Corff Dynol

Afiechydon ac
Anhwylderau'r
Ymennydd

Cyflwyniad i'r
Gwyddorau
Cymdeithasol

Dulliau
Ymchwil

Seicoleg
Ddatblygiadol

Seicoleg
Annormal

Nyrsio oedolion

Nyrsio plant
Nyrsio iechyd
meddwl
Bydwreigiaeth

Therapi
galwedigaethol
Radiograffeg a
Delweddu
Diagnostig
Radiotherapi ac
Oncoleg
Ffisiotherapi

Modiwlau
Delweddu Meddygol
a'r Corff Dynol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Dr Zbig Sobiesierski
Hyd at yr 20fed ganrif, daeth ein
dealltwriaeth o anatomeg ddynol, i raddau
helaeth, o ddyrannu. Gan ddechrau gyda
hanes byr ynglŷn ag anatomeg, byddwn yn
archwilio'r ffordd y mae'r gwaith o
gymhwyso pelydr-X, uwchsain, cyseinydd
magnetig ac amrediad o dechnegau eraill
yn ein galluogi i ffurfio delweddau
gwahanol, gan fagu dealltwriaeth fanylach
ac anoresgynnol o'r corff dynol ar yr un
pryd.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 16:00 a 18:00
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A3968A

lefydau ac Anhwylderau'r
Ymennydd

Cyflwyniad i'r Gwyddorau
Cymdeithasol

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)

 Tiwtor i’w gadarnhau
Bydd y cwrs hwn yn trafod hanes,
datblygiad a thriniaeth clefydau ac
anhwylderau'r ymennydd, gan gynnwys
clefyd Huntington, clefyd Parkinson a
chlefyd Alzheimer. Bydd y dull a
fabwysiadwyd yn canolbwyntio ar
ymchwil a datblygiadau cyfredol sy’n
ymwneud ag anhwylderau'r ymennydd,
a bydd yn rhoi sylw arbennig i'r
ffactorau moleciwlar a genetig sylfaenol
sy'n gysylltiedig â'r clefydau hyn.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 18:30 a 20:30
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu arlein
10 Credyd, Lefel 4
SCI22A5194A

Dysgwch gyda ni a...
gwireddu eich
potensial dysgu!
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Ffôn: 029 2087 0000

Bydd Cyflwyniad i'r Gwyddorau Cymdeithasol
yn canolbwyntio ar eich astudiaethau ar y
gymdeithas sydd ohoni. Byddwn yn edrych ar
y Cyfryngau a'r ffordd maent yn effeithio ar
grwpiau gwahanol yn ein cymdeithas; y
diwylliannau newidiol o fewn ein cymdeithas;
y cyfraniad a'r berthynas sydd gan y
gymdeithas â gwleidyddiaeth. Bydd sgiliau
astudio yn ffocws penodol y tymor hwn, fel
eich bod yn hyderus ac yn barod i symud
ymlaen at y cwrs nesaf ar eich llwybr.
 Sikiya Adekanye
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:30
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 20 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A4968A
 Tiwtor i’w gadarnhau
12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:30
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 10 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A4968B

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Cate Hopkins
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
syniadau a dadleuon o feysydd allweddol
sy'n ymwneud â dulliau ymchwil y
gwyddorau cymdeithasol. Amlinellir ac
esbonnir prif ddefnyddiau, manteision ac
anfanteision dulliau ansoddol, meintiol a
chymysg. Er mwyn cyfuno theori ac
ymchwil, caiff pynciau eu hegluro trwy ddarn
allweddol o ymchwil. Ymysg y pynciau a
archwilir y mae Trosedd a Throseddeg ac
ystadegau troseddol; Iechyd a Hap-dreial
wedi'i Reoli (RCT); Seicoleg Gymdeithasol ac
astudiaethau ymddygiadol; Rhyw a
Hunaniaeth ac astudiaethau gweledol;
globaleiddio a'r defnydd o'r cyfryngau
cymdeithasol yn ymchwil y gwyddorau
cymdeithasol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SOC22A5260A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SOC22A5260B

Seicoleg
Gymdeithasol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Azra Sadiq
Bydd Seicoleg Gymdeithasol yn anelu at
ddisgrifio ac esbonio'r ysgogiad y tu ôl i'n
rhyngweithio cymdeithasol. Bydd y cwrs
hwn yn rhoi cyfle i archwilio egwyddorion
seicoleg gymdeithasol ac i osod pwynt
cyfeirio i ddeall yr ymddygiadau rydym yn
gyfarwydd â nhw.

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PSY22A5266A
 Pauline Beesley
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PSY22A5266B

Ymrestrwch
nawr!

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
PSY22A5265A

Elinor Ridout
Cafodd mam ei hysbrydoli i
astudio nyrsio plant er cof
am ei mab
Ym mis Mawrth 2021, collodd Elinor
Ridout ei mab, William, oedd yn 13
oed, o ganlyniad i salwch sydyn ac
acíwt. Roedd bywyd Elinor wedi’i
droi’n gyfan gwbl wyneb i waered gan
fod ei bywyd, cyn hynny, wedi troi o
gwmpas Will oedd hefyd ag
anableddau, a'i chwaer hŷn. Yn
fuan wedi hynny, teimlodd yn sydyn
bod yn rhaid iddi ddod o hyd i
bwrpas, rhywbeth i'w wneud er cof
am Will. Felly, cofrestrodd ar lwybr at
ofal iechyd i ddilyn ei breuddwyd ac
astudio gradd mewn nyrsio plant.

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Dywedodd Elinor, sy’n 38 ac yn byw
ym Mhen-y-bont ar Ogwr:

10 Credyd, Lefel 4
PSY22A5267A

Seicoleg

 Rhiannon Maniatt
Beth sy'n ein gwneud ni fel yr ydym? Mae
babandod, glaslencyndod, bod yn oedolion
a henaint oll yn cyflwyno gwahanol heriau.
Bydd cyfleoedd am drafodaethau,
arsylwadau a datblygu a gwella eich sgiliau
astudio. Mae'r cwrs hunangynhwysol hwn yn
gyflwyniad delfrydol i'r maes pwnc.

Ffôn: 029 2087 0000

Yn y modiwl dwbl hwn, bydd gennych y
cyfle i archwilio modelau o anomaleddau
a’r goblygiadau ar gyfer eu trin. Trwy
ddefnyddio amrediad o safbwyntiau o fewn
seicoleg, cewch eich annog i gymharu a
chyferbynnu a herio'r theorïau i ddeall
cymysgedd o esboniadau o ymddygiadau
addas ac eclectig sy'n seiliedig ar
dystiolaeth
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022

Ddatblygiadol

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)
 Clare O'Connell

Addysg Barhaus a Phroffesiynol
(CPE) sy’n darparu’r llwybr ac mae'n
cynnig llwybr clir i ddysgwyr sy'n
oedolion sy'n gobeithio astudio
gradd yn yr Ysgol Gofal Iechyd ym
Mhrifysgol Caerdydd. Roedd Elinor
yn benderfynol o lwyddo a dangos
i'w merch ei bod yn bosib o hyd cael
breuddwydion a dyheadau at y
dyfodol a chreu bywyd da. Yn
ddiweddar, derbyniodd ei chynnig i
astudio Nyrsio Plant ym mis Medi.

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023

Seicoleg Annormal

Gofal iechyd

Dulliau Ymchwilio

Roeddwn wedi dysgu
cymaint gan Will dros y
blynyddoedd ac felly
roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth a
fyddai'n caniatáu imi ddefnyddio
popeth yr oedd wedi'i ddysgu imi, ac
rydw i wedi mwynhau gweithio gyda

phlant erioed. Roedd Will i mewn ac
allan o'r ysbyty yn aml oherwydd ei
epilepsi dros y blynyddoedd, ac
roedd wrth ei fodd gyda'i nyrsys yn ei
ysgol a'n hysbytai lleol. Roeddwn i’n
hynod ddiolchgar am y ffordd yr
oedden nhw’n gofalu amdano (a fy
nghefnogi i), ac nid oedd ofn arno
fod yn yr ysbyty oherwydd hynny.
Rwy'n gwybod y byddai Will wedi bod
yn hynod o falch pe bawn i'n nyrs. Y
syniad o ddefnyddio popeth a
ddysgodd Will imi a gallu helpu
teuluoedd eraill ar eu taith oedd y
cam cywir a’r unig ffordd ymlaen.
Roeddwn i mor nerfus o ran dechrau
astudio eto ar ôl cynifer o
flynyddoedd, yn enwedig pwnc nad
oeddwn i wedi'i astudio o'r blaen!
Roedd y gefnogaeth a'r cyfathrebu
cyn i'r cwrs ddechrau yn wych, ac
roeddwn yn teimlo'n fwy cartrefol cyn
i'r ddarlith gyntaf gael ei chynnal hyd
yn oed. Cawson ni gefnogaeth wych
hefyd o ran proses ymgeisio UCAS,
ac rwy newydd gael gwybod fy mod
wedi sicrhau fy nghynnig cyntaf i
astudio Nyrsio Plant ym
Mhrifysgol Caerdydd ym mis
Medi ac rwy wrth fy modd.

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Sgiliau Cwnsela
ar Waith

Astudiaethau
Cymdeithasol

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Mae’r cwrs dilynol hwn ar gyfer myfyrwyr
sydd wedi cwblhau’r cwrs Dysgu Sgiliau
Cwnsela yn llwyddiannus. Bydd y cwrs yn
rhoi cyfle i chi ehangu eich dealltwriaeth
a'ch gallu i ddefnyddio sgiliau cwnsela trwy
gyfrwng ymarferion, chwarae rôl ac wrth
ysgrifennu eich dyddiadur myfyriol.
 Pauline Beesley
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 3
COU22A5100A
 Joanne Meek
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 1:00 a 3:00
Yn dechrau ar 1st Chwefror 2023
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein
10 Credyd, Lefel 3
COU22A5100B
 Pauline Beesley
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 17 Ebrill 2023
Lleoliad i’w gadarnhau
10 Credyd, Lefel 3
COU22A5100C

Darlithydd Cydlynol: Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost: JonesSJ15@cardiff.ac.uk

Seicoleg Annormal
Ffi o £350.00 (Ffi gonsesiynol o £280.00)
 Clare O'Connell

Dysgu Sgiliau
Cwnsela

 Joanne Meek
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 1:00 a 3:00
Yn dechrau ar 5th Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
Mae'r cwrs yn darparu hyfforddiant sylfaenol
yn y defnydd o sgiliau cwnsela i'w defnyddio
mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd personol
ac yn y gwaith. Mae'n canolbwyntio ar wella
eich sgiliau cyfathrebu a chodi
hunanymwybyddiaeth bersonol. Nid yw'n
hyfforddiant ar gyfer bod yn 'Gwnselydd' ond
gall roi cipolwg i chi ar sut brofiad fyddai
ymgymryd â hyfforddiant o'r fath. Mae'r cwrs
yn arbrofol ac yn hynod ymarferol. Bydd
myfyrwyr yn cael y cyfle i ymarfer defnyddio
sgiliau cwnsela bob wythnos mewn grwpiau
bach, ynghyd â chyflwyniad i theori cwnsela.

10 Credyd, Lefel 3
COU22A5099B

Yn y modiwl dwbl hwn, bydd gennych y cyfle
i archwilio modelau o anomaleddau a’r
goblygiadau ar gyfer eu trin. Trwy ddefnyddio
amrediad o safbwyntiau o fewn seicoleg,
cewch eich annog i gymharu a chyferbynnu
a herio'r theorïau i ddeall cymysgedd o
esboniadau o ymddygiadau addas ac
eclectig sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
 20 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022

 Pauline Beesley
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

20 Credyd, Lefel 4
PSY22A5265A

10 Credyd, Lefel 3
COU22A5099C

 Pauline Beesley
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 3
COU22A5099A
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Seicoleg
Ddatblygiadol

Therapi Derbyn ac
Ymrwymo I

Therapi Derbyn ac
Ymrwymo II

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)

Mae Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT) yn
therapi ymddygiadol ar sail gwerthoedd,
gydag elfen o ymwybyddiaeth ofalgar. Mae
ACT yn seiliedig ar dystiolaeth ac mae’n
gymwys ar gyfer ystod gynyddol o
sefyllfaoedd, e.e. gorbryder, hunan-barch a
hyder. Mae ACT yn ddull di-lol o fod yn driw
i’ch gwerthoedd chi eich hun a’u cymhwyso
fel sail i osod amcanion a chyflawni mwy o
fywiogrwydd.

Mae ACT II yn datblygu ac yn adeiladu ar
lawer o'r syniadau o'r cwrs ACT cyntaf.
Rydym yn trin a thrafod y defnydd o
drosiad, gan ddefnyddio fframweithiau
ACT, i ddyfnhau ein dealltwriaeth. Rydym
yn ystyried cymhwyso cysyniadau ACT ar
draws ystod o gyd-destunau mwy penodol.
Mae ACT I yn rhagofyniad ar gyfer y cwrs
hwn. Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu
ar-lein.

 Rhiannon Maniatt
Beth sy'n ein gwneud ni fel yr ydym? Mae
babandod, glaslencyndod, bod yn oedolion
a henaint oll yn cyflwyno gwahanol heriau.
Bydd cyfleoedd am drafodaethau,
arsylwadau a datblygu a gwella eich sgiliau
astudio. Mae'r cwrs hunangynhwysol hwn
yn gyflwyniad delfrydol i'r maes pwnc.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PSY22A5266A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
PSY22A5266B

Seicoleg
Gymdeithasol
Ffi o £175.00 (Ffi gonsesiynol o £140.00)
 Azra Sadiq
Bydd Seicoleg Gymdeithasol yn anelu at
ddisgrifio ac esbonio'r ysgogiad y tu ôl i'n
rhyngweithio cymdeithasol. Bydd y cwrs hwn
yn rhoi cyfle i archwilio egwyddorion seicoleg
gymdeithasol ac i osod pwynt cyfeirio i ddeall
yr ymddygiadau rydym yn gyfarwydd â nhw.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 19:00 a 21:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

 Joanne Meek
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023

 Joanne Meek
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

10 Credyd, Lefel 4
SOC22A4700A

10 Credyd, Lefel 4
SOC22A4815A
 Joanne Meek
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023

 Joanne Meek
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 10:00 a 12:00
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

10 Credyd, Lefel 4
SOC22A4700B

10 Credyd, Lefel 4
SOC22A4815B
 Joanne Meek
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:30 a 19:30
Yn dechrau ar 31 Ionawr 2023

 Joanne Meek
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:30 a 19:30
Yn dechrau ar 4 Hydref 2022
Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

Bydd y cwrs hwn yn cael ei addysgu ar-lein

10 Credyd, Lefel 4
SOC22A4700C

10 Credyd, Lefel 4
SOC22A4815C
 Pauline Beesley
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 17 Ebrill 2023

 Pauline Beesley
10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 2 Chwefror 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd

10 Credyd, Lefel 4
SOC22A4700D

10 Credyd, Lefel 4
SOC22A4815D

10 Credyd, Lefel 4
PSY22A5267A

Ffôn: 029 2087 0000
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Astudiaethau Cymdeithasol

Polisïau Cyhoeddus ar
gyfer Iechyd
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
 Pauline Beesley
Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
lunio polisïau yn y gymdeithas gyfoes,
gyda phwyslais arbennig ar bolisïau
cyhoeddus ar gyfer iechyd. Bydd y cwrs yn
gosod y sylfeini ar gyfer deall y broses o
lunio polisïau a'r ffordd y gall hon gael ei
damcaniaethu a'i chysyniadu. Bydd
modelau syml o sut mae llunio polisïau yn
cael eu harchwilio. Defnyddir meysydd
polisi cymdeithasol a chyhoeddus sy’n
ymwneud ag iechyd, er enghraifft, polisïau
iechyd, addysg, ac amgylcheddol, i egluro
sut y llunnir polisïau mewn gwirionedd.
Mae hwn yn fodiwl craidd ar Lwybr Gofal
Iechyd.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 21 Medi 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203A
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 11 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203B
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 12 Ebrill 2023
Continuing a Professional Education,
21 – 23 Senghennydd Road, Cardiff
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203C
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Iau rhwng 18:30 a 21:00
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 13 Ebrill 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A5203D

Ymrestrwch
nawr!

Dulliau Ymchwilio

Hyfforddi a Mentora

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

Ffi o £235.00 (Ffi gonsesiynol o £188.00)

 Cate Hopkins
Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i
syniadau a dadleuon o feysydd allweddol
sy'n ymwneud â dulliau ymchwil y
gwyddorau cymdeithasol. Amlinellir ac
esbonnir prif ddefnyddiau, manteision ac
anfanteision dulliau ansoddol, meintiol a
chymysg. Er mwyn cyfuno theori ac
ymchwil, caiff pynciau eu hegluro trwy ddarn
allweddol o ymchwil. Ymysg y pynciau a
archwilir y mae Trosedd a Throseddeg ac
ystadegau troseddol; Iechyd a Hap-dreial
wedi'i Reoli (RCT); Seicoleg Gymdeithasol ac
astudiaethau ymddygiadol; Rhyw a
Hunaniaeth ac astudiaethau gweledol;
globaleiddio a'r defnydd o'r cyfryngau
cymdeithasol yn ymchwil y gwyddorau
cymdeithasol.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 3 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SOC22A5260A

 Dr Josephine Smedley
Mae Mentora'n cael ei ddefnyddio'n fwyfwy
ar gyfer cefnogi unigolion i gyrraedd eu nod
mewn bywyd. Fel mentor, byddwch yn
datblygu eich gallu i sefydlu perthynas,
datblygu sgiliau gwrando a'r gallu i sylwi ar
faterion a godir gan eich mentorai ac
ymateb iddynt. Er ei fod yn hynod o
ymarferol, mae'r cwrs yn cynnwys theori i
gefnogi'r broses o fyfyrio a gwerthuso arfer
mentora.
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 16:00 a 18:00
Yn dechrau ar 5 Hydref 2022
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SOC22A5268A
 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mercher rhwng 16:00 a 18:00
Yn dechrau ar 1 Chwefror 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SOC22A5268B

 10 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Llun rhwng 17:00 a 19:00
Yn dechrau ar 30 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
10 Credyd, Lefel 4
SOC22A5260B
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Cyflwyniad i'r Gwyddorau
Cymdeithasol

Llwybr at radd mewn

Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
Bydd Cyflwyniad i'r Gwyddorau
Cymdeithasol yn canolbwyntio ar eich
astudiaethau ar y gymdeithas sydd ohoni.
Byddwn yn edrych ar y Cyfryngau a'r ffordd
maent yn effeithio ar grwpiau gwahanol yn
ein cymdeithas; y diwylliannau newidiol o
fewn ein cymdeithas; y cyfraniad a'r
berthynas sydd gan y gymdeithas â
gwleidyddiaeth. Bydd sgiliau astudio yn
ffocws penodol y tymor hwn, fel eich bod
yn hyderus ac yn barod i symud ymlaen at
y cwrs nesaf ar eich llwybr.

Gwyddorau
Cymdeithasol

Q Sikiya Adekanye

Darlithydd Cydlynol:
Dr Sara Jones
Ffôn: 029 2087 5268
Ebost:
JonesSJ15@cardiff.ac.uk

Astudiaethau Cymdeithasol
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12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:30
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 20 Medi 2022

Cydlynydd Llwybrau:
I’w gadarnhau
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost:
pathways@caerdydd.ac.uk

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A4968A
Q Tiwtor i’w gadarnhau

www.caerdydd.ac.uk/cy/part-time-courses-for-adults/pathways-to-a-degree

12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:30
yn ogystal ag 1 Ysgol Dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 10 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A4968B

Polisi Cymdeithasol
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
Q Sara Jones
Bydd y modiwl hwn ar y Llwybr at y
Gwyddorau Cymdeithasol yn cyflwyno
materion polisi cymdeithasol. Byddwch yn
ennill dealltwriaeth o bolisïau cymdeithasol
pwysig wnaeth sefydlu'r Wladwriaeth Les; ac
yn bwrw golwg ar bolisïau cyfredol sy'n
effeithio ar amrywiaeth o bynciau gan
gynnwys iechyd, addysg a thai.

Rydym yn cynnig Llwybr fydd yn eich galluogi i astudio tuag at
radd ym Mhrifysgol Caerdydd:
Q Gwyddorau Cymdeithasol (L301)
Q Gwyddorau Dynol a Chymdeithasol (58H2)

Q 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:30
ynghyd â dwy ysgol dydd Sadwrn
Yn dechrau ar 10 Ionawr 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A4970A

Q Troseddeg (L370)
Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol. Os ewch yn eich blaen
i wneud rhaglen radd, byddwch yn gymwys ar gyfer 'statws uwch'
o 60 credyd - bydd y credydau hyn yn cyfrif tuag at blwyddyn
gyntaf eich gradd.

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Astudiaethau Cymdeithasol

Cynfyfyriwr Llwybr at y
Gwyddorau Cymdeithasol
wedi dychwelyd i fod
yn diwtor
Cwblhaodd Sikiya Adekanye y Llwybr
at y Gwyddorau Cymdeithasol a'i
harweiniodd at astudiaethau gradd.
Mae hi nawr yn dychwelyd i Addysg
Barhaus a Phroffesiynol (CPE) yn
diwtor i helpu eraill i gyflawni eu
dyheadau dysgu.

Addysg a
Chymdeithas
Ffi o £470.00 (Ffi gonsesiynol o £376.00)
 Cate Hopkins
Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i
rôl addysg mewn cymdeithas fodern.
Byddwch yn ystyried strwythur a
threfniadaeth addysg a byddwn yn
cyflwyno i chi ddetholiad a chrynodeb
o newidiadau polisi allweddol a'u
heffeithiau. Bydd y pwyslais ar
ddatblygu eich dealltwriaeth eich hun
a dadansoddi beirniadol o'r berthynas
rhwng addysg a chymdeithas ac yn y
modd hwn, bydd y modiwl yn darparu
sylfaen ar gyfer astudiaethau pellach
ar eich Llwybr.
 12 o gyfarfodydd wythnosol
Dydd Mawrth rhwng 17:00 a 19:30
Yn dechrau ar 11 Ebrill 2023
Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd,
Caerdydd
20 Credyd, Lefel 4
SOC22A4969A

Dysgwch gyda ni a...
hoi hwb i'ch sgiliau a'ch
cyflogadwyedd
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Cwblhaodd Sikiya ei gradd meistr
mewn Dulliau Ymchwil y Gwyddorau
Cymdeithasol yn 2021 o Ysgol y
Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol
Caerdydd ac mae bellach wedi
dechrau PhD mewn Troseddeg. Mae
hi'n rhannu ei stori gyda ni yma:

Dychwelais i astudio
academaidd ar ôl
treulio blynyddoedd yn
gofalu am fy nheulu.
Fe'm cyflwynwyd i'r llwybr ar
ddiwedd cwrs annibynnol o fewn
CPE o'r enw Women into
Management (Merched mewn
Rheolaeth). Gwnes i ganolbwyntio
mwy ar bynciau gwyddoniaeth yn
yr ysgol, felly doedd gen i ddim
profiad o wyddorau cymdeithasol
ac i ddweud y gwir, roedd yn eithaf
dieithr ac anodd i mi ar y dechrau.
“Roedd y tiwtoriaid yn galonogol
iawn ac fe wnaeth y cyflwyniad
ysgafn i’r pwnc ennyn fy hyder wrth
ddatblygu sgiliau gwyddorau
cymdeithasol. Fe'm hysbrydolwyd
gan y myfyrwyr PhD gwadd a
ddywedodd wrthym am eu teithiau
dysgu eu hunain a'u hymchwil

gyfredol. Erbyn diwedd y cwrs
llwybr, roeddwn yn chwilfrydig iawn
am y pwnc.
“Gyda’r mentora a’r grwpiau
cefnogi cymheiriaid, llwyddais i
ymgartrefu yn fy mlwyddyn gyntaf
o astudiaethau gradd ym
Mhrifysgol Caerdydd. Fe wnes i
ffrindiau a datblygodd fy niddordeb
mewn troseddeg. Cwblheais fy
ngradd ac roeddwn yn ffodus i gael
Ysgoloriaeth MSc/PhD a ariannwyd
gan ESRC o fewn Troseddeg.
"Rwyf bellach yn ail flwyddyn fy
rhaglen PhD ran-amser ac yn falch
iawn o fod yn addysgu ar ddau
fodiwl llwybr o fewn CPE. Rwy’n
teimlo’n fraint fy mod wedi
dod yn ôl i’r adran lle
cychwynnodd fy
siwrnai academaidd.

Meddai Dr Sara Jones:
Rydym mor falch o groesawu Sikiya yn ôl i CPE fel
tiwtor. Rwy'n sicr y bydd yn ysbrydoli eraill gan ei bod
yn diwtor sydd wedi profi'r llwybr yn uniongyrchol

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

OES GENNYCH CHI GADAIR OLWYN
NEU FATHODYN GLAS?
Oeddech chi’n gwybod bod modd cael cerdyn arbennig i ddefnyddio drws cefn yr
Adeilad Addysg Gydol Oes a mannau eraill yn y Brifysgol?
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Swyddog Anabledd ar
029 2087 0000 neu Ebostiwch learn@caerdydd.ac.uk

Tystysgrif Addysg Barhaus
Dyma ein Tystysgrifau Addysg Barhaus. Cysylltwch â'r Darlithydd Cydlynol
neu ewch i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth.
Arabeg
Seryddiaeth
Astudiaethau Rheoli a
Busnes
Tsieinëeg
Astudiaethau
Cyfrifiadurol
Ysgrifennu Creadigol
Llenyddiaeth Saesneg
Archwilio'r Gorffennol
Ffrangeg / Almaeneg /
Eidaleg / Sbaeneg
Iaith 1
Ffrangeg / Almaeneg /
Eidaleg / Sbaeneg
Iaith 2

Ffrangeg / Almaeneg /
Eidaleg / Sbaeneg
Iaith 3
Astudiaethau Gerddi
Daeareg
Groeg
Gofal Iechyd
Astudiaethau
Hanesyddol
Y Dyniaethau
Y Dyniaethau ac
Astudiaethau
Cymdeithasol
Naratifau Mewnol
Cysylltiadau
Rhyngwladol a

Ffôn: 029 2087 0000

Gwleidyddiaeth
Japaneeg
Astudiaethau Morol
Astudiaethau
Cerddoriaeth
Hanes Naturiol a'r
Amgylchedd
Ein Cyfryngau, Ein Byd
Athroniaeth
Pwyleg
Portiwgaleg
Rwsieg
Astudiaethau
Cymdeithasol

Astudiaethau Cymdeithasol
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Beth am
gadw mewn
cysylltiad?
Gallwch gadw golwg ar yr hyn sy'n
digwydd mewn sawl ffordd. Chi fydd
y cyntaf i gael gwybod am ein
cyrsiau newydd, i gael gwahoddiad i
ddigwyddiadau am ddim ac i
ddarllen ein heitemau newyddion
rheolaidd:
Tanysgrifiwch i’r rhestrau Ebost www.caerdydd.ac.uk/learn/choic
es/subscribe/
Ymunwch â ni ar Facebook www.facebook.com/learncardiff
Dilynwch ni ar Twitter
@LearnCardiff

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Dysgu yn y
Gymuned

Dysgu yn y
Gymuned
Ffôn: 029 2251 1765
Ebost: outreach@caerdydd.ac.uk
: @CU_Outreach

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig
cyrsiau cymunedol byr, wedi'u
hachredu ar lefel 3 ac yn cael eu
darparu’n hyblyg mewn lleoliadau
cyfarwydd ledled de-ddwyrain Cymru.
Mae’n canolbwyntio ar y rhai sy'n byw
mewn wardiau lle mae cyfraddau
cyfranogiad mewn prifysgol yn isel, ac
mae’r cyrsiau’n cael eu cynllunio a'u
rhedeg ar y cyd ag amrywiaeth eang o
sefydliadau lleol a darparwyr dysgu eraill.
Mae gan ein partneriaid rôl hanfodol
wrth sicrhau bod cynnwys, strwythur a
darpariaeth y cwrs yn bodloni anghenion
a buddiannau lleol.
Mae'r cyrsiau ar gael drwy gydol y
flwyddyn yng Nghaerdydd a'r cyffiniau.
Cyflwynir y cyrsiau gan diwtoriaid
ymroddedig sydd â phrofiad o weithio
gyda myfyrwyr o amrywiaeth o
gefndiroedd sydd wedi cael profiadau
dysgu amrywiol.
Rydym yn cynnal hyd at 40 o gyrsiau byr
bob blwyddyn, gan ddarparu cyfleoedd
dysgu deniadol a hyblyg a luniwyd i helpu
myfyrwyr cymunedol i symud ymlaen i'r
cam nesaf, boed hynny'n golygu cael
swydd neu fynd i goleg neu brifysgol.
Mae llawer o’n myfyrwyr wedi symud
ymlaen i gyrsiau Addysg Broffesiynol
Barhaus neu gyrsiau ‘Llwybrau at Radd’.
Caiff cyrsiau eu rhedeg ar adegau
gwahanol o'r dydd i weddu i anghenion
amrywiol pobl. Maent yn amrywio o un
sesiwn 2 awr dros 9 wythnos, i gyrsiau
dwys 3 diwrnod – beth bynnag sy'n
gweithio orau yn y lleoliad a'r gymuned
dan sylw.
Dyma rai enghreifftiau o gyrsiau a
gynhaliwyd gennym y llynedd:
 Dechrau Busnes a'i Redeg yn
Llwyddiannus
 Cyfieithu ar y Pryd mewn Gwasanaeth
Cyhoeddus
 Chwarae Plant
 Deall Plentyndod

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfleoedd dysgu i oedolion yn y
gymuned drwy gydweithio â phartneriaid cymunedol, darparwyr dysgu
a sefydliadau eraill. Mae'n darparu patrymau dysgu hyblyg ac yn
cefnogi'r bobl sydd â'r gallu i lwyddo drwy gynnig cyrsiau lefel 3 byr.
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Cewch ragor o wybodaeth ar y wefan
www.caerdydd.ac.uk/learn

www.caerdydd.ac.uk/dysgu

Dysgu yn y gymuned
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Seremoni raddio ar gyfer dysgwyr a gymerodd ran yn ASPIRE 2019

Symud Ymlaen
fel Myfyriwr
Aeddfed
Mae llawer o fyfyrwyr yn defnyddio ein
cyrsiau fel man cychwyn ar gyfer astudiaeth
bellach. Os ydych yn ystyried astudio ar
gyfer gradd israddedig gallwn eich helpu.
Rydym ni’n darparu:

 Mae’n rhoi mynediad cynnar,
uniongyrchol at bobl, gwybodaeth a
gwasanaethau defnyddiol i’r myfyrwyr,
e.e. ariannol, lles ac ati
 Mae’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr gwrdd â
phobl o’r un anian ac ymdrin ag unrhyw
bryderon yn gynnar

 Mae’n edrych ar rai o'r sgiliau allweddol
sy’n angenrheidiol ar gyfer astudio effeithiol
 Mae’n rhoi mynediad at rwydwaith o
gymorth i’r myfyrwyr
Tîm Recriwtio Israddedigion ac Ehangu
Cyfranogiad: 029 2087 4455

 Mae’n cyflwyno’r myfyrwyr i'r adnoddau
llyfrgell a gwybodaeth

 Gwybodaeth a chymorth ar gyfer y rhai sy'n
dymuno symud ymlaen i’r brifysgol
 Dealltwriaeth gliriach o’r amrywiol lwybrau
at Addysg Uwch
 Cipolwg ar fywyd prifysgol fel myfyriwr
aeddfed
 Gwybodaeth am yr amrywiaeth o gymorth
sydd ar gael a sut mae cyrchu amrywiol
wasanaethau cymorth
 Mynediad i adnoddau ar-lein i’ch helpu i
benderfynu ble a beth i’w astudio.
Rydym yn cydweithio'n agos ag ysgolion
academaidd eraill ym Mhrifysgol Caerdydd,
prifysgolion eraill, colegau addysg lleol,
grwpiau cymunedol a chynghorwyr, felly gallwn
gynnig awgrymiadau ynghylch pwy mae angen
i chi siarad â nhw er mwyn symud ymlaen.
Mae dychwelyd i astudio yn gam mawr felly
po fwyaf o gymorth a gewch yn gynnar hawsaf
fydd y cyfnod pontio.
 Ymsefydlu i Fyfyrwyr Aeddfed: ar agor i
fyfyrwyr aeddfed sy'n dechrau astudiaethau
israddedig ac sy’n teimlo y gallent elwa o
gymryd camau ymlaen llaw i’w helpu i
wneud yn fawr o’u cyfnod yn y brifysgol,
gan gynnwys diwrnod ymweld â'r campws.

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Canllaw i ymrestru

Sut i Ymrestru
Ymrestru ar-lein
Porwch ein cyrsiau i ddod o hyd i’r cwrs
yr hoffech ymrestru i’w wneud.
Ymrestru ar-lein os ydych yn talu ffi lawn
neu ffi ratach â cherdyn. Gallwch wneud
hyn drwy glicio ar ‘Ymrestru nawr’ ar
gyfer y cwrs a ddewiswyd gennych i
ddechrau’r broses.
Mewn achosion prin, nodwch y gall cwrs
lenwi yn ystod y broses ymrestru. Os
bydd hyn yn digwydd, bydd aelod o’r staff
yn cysylltu â chi i drefnu ad-daliad neu
eich trosglwyddo i gwrs arall.

Ymrestru drwy ebost
Gallwch hefyd ymrestru i wneud cwrs
drwy lawrlwytho ffurflen ymrestru a'i
dychwelyd atom drwy ebost.
Os ydych yn gwneud cais i wneud cwrs
ar gynllun hepgor ffioedd Cyngor Cyllido
Addysg Uwch Cymru, wedi gwneud cais i
Gyllid Myfyrwyr Cymru am gyllid ar gyfer
eich ffioedd dysgu neu am dalu am eich
cwrs mewn rhandaliadau, lawrlwythwch
ein canllaw i ymrestru a'n ffurflen
ymrestru (PDF).

Cyllido a thalu am
eich dysgu
Holwch a ydych yn gymwys i gael
gostyngiad ar ffioedd dysgu neu wneud
cais am fenthyciad neu grant ar gyfer
eich addysg.
Gallwch weld ffioedd cyrsiau ar
dudalennau’r cyrsiau unigol.

Ffioedd rhatach
Gallwch fod yn gymwys i dalu ffi ratach.
Dangosir cyfraddau ffioedd rhatach o
dan y ffi safonol ar gyfer pob cwrs. Bydd
gofyn i chi ddarparu tystiolaeth briodol
o’ch hawl i dalu ffi ratach pan fyddwch
yn gwneud cais i wneud cwrs. Mae
ffioedd rhatach ar gael i unrhyw un sy’n
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cael y canlynol:
 Credyd Cynhwysol
 Cymhorthdal Incwm
 Budd-dal Tai
 Lwfans Ceisio Gwaith
 Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn
Seiliedig ar Incwm
 Gostyngiad y Dreth Gyngor (ac eithrio
disgowntiau ac eithriadau)
 Credyd Treth Gwaith
 Pensiwn y Wladwriaeth
 Taliad Annibyniaeth Personol
Maent hefyd ar gael i’r canlynol:
 Staff Prifysgol Caerdydd a myfyrwyr
amser llawn Prifysgol Caerdydd
Nid yw ffi ratach ar gael os bydd noddwr
(fel eich cyflogwr neu Gyllid Myfyrwyr
Cymru) yn talu’r ffi.
Cysylltwch â ni os oes angen rhagor o
wybodaeth arnoch.

Cynllun hepgor ffioedd
Gyda chymorth Cyngor Cyllido Addysg
Uwch Cymru (CCAUC), rydym yn cynnig
cynllun hepgor ffioedd. Bydd CCAUC yn
talu ffioedd myfyrwyr cymwys.
Er mwyn bod yn gymwys, bydd angen i
chi neu eich teulu fod wedi derbyn rhai
budd-daliadau penodol gan yr Adran
Gwaith a Phensiynau neu dylech fod
wedi cofrestru fel rhywun sy'n ceisio
gwaith ers o leiaf chwe wythnos. Hefyd,
ni ddylech wneud mwy na 20 credyd yn
ystod y flwyddyn academaidd hon.
Ni fydd myfyrwyr sydd wedi ennill gradd
gyntaf yn barod, gan gynnwys Gradd
Sylfaen, Tystysgrif Genedlaethol Uwch,
Diploma Cenedlaethol Uwch, Tystysgrif
Addysg Uwch neu ddyfarniad arall sy’n
cael ei gyllido gan CCAUC, yn gymwys.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Wrth lenwi'r ffurflen gais:
 Mae'n rhaid i enw’r cwrs ar gyfer pob
cwrs Datblygiad Proffesiynol Parhaus
fod yn ‘Tystysgrif Addysg Uwch’. Ni
dderbynnir unrhyw gwrs arall.
 Dylech newid swm diofyn y
benthyciad i gyfanswm ffioedd eich
cwrs.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein
gwefan.

Rhaglen Cymorth
Ariannol
Gall cymorth ariannol ychwanegol fod ar
gael gan y Brifysgol i fyfyrwyr ar incwm
isel nad ydynt wedi bod mewn addysg
uwch o’r blaen. I gael rhagor o
wybodaeth, cysylltwch â'r Tîm Cyngor ac
Arian drwy e-bostio
adviceandmoney@caerdydd.ac.uk

Talu fesul
rhandaliadau
Ar gyfer cyrsiau lle mae'r ffi sy'n daladwy
dros £360, gellir talu fesul dau randaliad
(nid yw'n bosibl talu fesul rhandaliadau
os ydych yn ymrestru ar-lein).
Y rhandaliad cyntaf fydd £260, a bydd
angen ei dalu pan fyddwch yn gwneud
cais i wneud y cwrs. Bydd ebost yn cael
ei anfon atoch wedi hynny sy’n nodi
dyddiad talu’r ail randaliad a’r swm
i’w dalu.

Talu drwy anfoneb
Os yw eich cyflogwr (ac eithrio’r Brifysgol)
yn talu am y cwrs, ac os byddai’n gwell
ganddo dalu drwy anfoneb, bydd angen
iddynt roi archeb brynu. Dylid cynnwys yr
archeb brynu hon yn eich cais. Os na
allwch atodi archeb brynu, cysylltwch
â ni.

Gall myfyrwyr rhan-amser fod yn gymwys
i wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am
fenthyciad i dalu eu ffioedd dysgu. Mewn
rhai achosion, gall myfyrwyr hefyd fod yn
gymwys i gael grant.

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Professional Development
Datblygiad Proffesiynol

Mae Prifysgol Caerdydd yn cynnig cyfleoedd helaeth
ym maes datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) i
wella eich sgiliau a rhoi’r wybodaeth a’r technegau
diweddaraf i chi.
Dewiswch sut ydych yn dysgu:
• Cyrsiau byr heb gredyd mewn amrywiaeth o bynciau.
• Modiwlau Ôl-raddedig Unigol - mae'r rhain yn cynnig hyblygrwydd i
sicrhau cydbwysedd rhwng eich gwaith a’ch astudiaethau.
• Atebion pwrpasol ar gyfer sefydliadau sy'n chwilio am raglenni
unigryw ar gyfer datblygiad staff.
Eisiau gwybod mwy?
Mae’r Uned DPP benodol yma i'ch helpu i ddewis yr opsiwn
cywir i chi.
029 2087 5274
train@caerdydd.ac.uk
caerdydd.ac.uk/professional-development

Pam ein dewis ni?
caerdydd.ac.uk/professional-development

 Astudio a dysgu mewn
amgylchedd ymchwil cyfoethog
 Dysgu gan arbenigwyr yn eu
meysydd academaidd
 Mynediad at gyrsiau mewn 24 o
ddisgyblaethau academaidd ar
draws y Brifysgol
 Dysgu hyblyg gan gynnwys
modiwlau ar-lein a chyfunol
 Dosbarthiadau bach
 Lleoliad yng nghanol y ddinas

Canolfan Gweithgynhyrchu
Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd y Dyfodol EPSRC.

Mae’r Uned DPP yn falch o feddu ar Safon Ragoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

Ffôn: 029 2087 0000

www.caerdydd.ac.uk/dysgu
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Continuing and
Professional Education
Addysg Barhaus
a Phroffesiynol
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Cewch ragor o wybodaeth drwy gysylltu ag:

Dylunio / Penknife / 029 20 461021

Allwedd

70

Addysg Barhaus a Phroffesiynol

1

Ysgol Cerddoriaeth

2

Prif Adeilad

3

Theatr Sherman

4

40-41 Plas y Parc - Y Ganolfan Gyfrifiadura

5

50 Plas y Parc

6

Adeilad John Percival

7

Adran Cyfrifiadureg

8

Adeilad Julian Hodge

9

Bysiau: 35, 28, 28A, 52, 57, 58

Addysg Barhaus a Phroffesiynol,
21 - 23 Ffordd Senghennydd, Caerdydd. CF24 4AG
Ffôn: 029 2087 0000
Ebost: LEARN@caerdydd.ac.uk
www.caerdydd.ac.uk/dysgu

